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 املناقضات النثرية
يف الرسائل املتبادلة بني ابي جعفر املنصور وحممد ذي 

 النفس الزكية
 (إشكالية النقض والدفاع عن األحقية)

 ن  رمضان صالح عباد الجبوري .د .م .أ
          جامطظ تكريت/ كليظ التربيظ للبنات/ قسم اللعظ الطربيظ

 ن
 :مدخل

وقيؿ نقػض  ،أي انتكث ،ًا ومناقضةالمناقضات مأخوذة مف نقض ينقض نقض
 .(ٔ)وأطمقت مجازًا عمى نكث العيد ،ونقض الثغر بمعنى أنفتؽ ،الحبؿ بعد فتمو

ّّػم متمػثي فػم نقػض الحبػؿ أو البنيػاف ومعنػوّي  ،ولمنقائض معنياف احػدىما ح
َّّده والمناقضة في  الويول ْأني كيم بم  ميا كنياق  )) (ٕ)أطمؽ عمى أمر نقض الثغر بعد 

وقػػػد تطػػػورت عػػػف اليجػػػا  فػػػم ال ػػػعر  ،والنقيضػػػة ا ّػػػـ وجمعيػػػا نقػػػائض (3)((معنيييا 
عت أىميتيا وزادت مف جذوتيا وتيرة روح المناقضة  .(ٗ)وتّو

ن أساس المناقضية نوي  المعيان )) وهيو أمين نهيف  في  الناين قالي   ي   ،وا 
 ييل هييو اسييبوف كسييمسفم  اىنسييان تمييأل فيي  تكاميي  ا سيينكة  ،العيينف فيي  مهالسيي ا

أو كع ين عين نأي كينا  هيو  ،أو موصيكنا  معكنيا   ،أن كففع عين نسسي  م مية   عنفما كنكف
 ميا نوي عين مكيا   امينأو وزوه يا  ،وقف كتصل ذلك  كن النهل وزوهم  ،الصتكح

 .(ٙ)(((5)ف  قصة منهعنا إلأل ع ف هفكس ومب  ا عمبكق
 ،وتنبثؽ المناقضات النثرية المتطورة فم نقض المعانم مف موضوع الخصومة

ا ت فيػػو المنػػافرات فػػم أّػػموبيا وأىميتيػػا دليػػؿ ذلػػؾ ىػػو أف تعقػػد ليػػا المجػػالس ومػػا جػػ
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 ،المساسنا  الم  موع  كن سكفكن))وىم  ،(ٚ)والمراّيـ وتوضع الرىائف بحضور الحكاـ
 (8)((ومين هنيا سييمك   المنيافنا  ،كزعم  ل واتف من ميا أني  أع يم سيؤففا  واعيز نسينا

إذ يػنقض كػؿ  ،(ٜ)ف الطفيػؿ فػم العصػر الجػاىمممثؿ منافرة عمقمة بف عيثة وعػامر بػ
واحد منيما ما يدعيو صاحبو مف مآثر وأمجاد ومكاـر مجيدًا نفّو فم ذلؾ أمػاـ حكػـ 

ومػػف ىنػا جػا ت أىميػػة المنػافرات فػم التأّػػيس لممناقضػات النثريػة التػػم  ،قػاض بينيمػا
ائؿ وغيرىا مػف الفنػوف النثريػة أف المناقضػات بيػد  ،وردت فم الخطب والمناظرات والّر

ال ػػعرية كانػػت أ ػػيع وأظيػػر فػػم التػػاريض وكػػاف ليػػا حضػػور واّػػع بػػيف  ػػعرا  الجاىميػػة 
فضػػي عػػف  ػػيرتيا بػػيف  ػػعرا  العصػػر اتمػػوي حتػػى عرفػػت بنقػػائض جريػػر  ،واإلّػػيـ
أو بيتػًا  ،وىم أف يورد  اعر قصيدة فيقـو ال اعر اآلخػر بنقضػيا جممػة ،(ٓٔ)والفرزدؽ

 ،والمنتػديات اتدبيػة ،وكانػت تجػري فػم المجػالس (ٔٔ)والقافيػةبقصػيدة عمػى الػوزف  ،بيتاً 
وقػػػد تتػػػأجل فتميػػػؿ إلػػػى الميحػػػاة والػػػذـ عنػػػدما  ،ومػػػواطف فػػػض الخصػػػومات ،واتّػػػواؽ

وال ػػيـ المعنويػػة  ،واتعػػراؼ وأحيانػػًا ت ػػتد وتقػػدح بػػاتخيؽ ،تخػػرج عػػف حػػدود التػػوازف
 .وتقذع فم ال تـ والطعف فم اتنّاب

ثرية عمومًا عمى نقض اتفكػار والمعػانم عنػد اخػتيؼ وتنيض المناقضات الن
يقػػوـ بػػيف طػػرفيف فػػم الػػرأي وا عتقػػاد بّػػبب تنػػافس عمػػى منصػػب أو مفػػاخرة أو منزلػػة 
ّياّػػػية واجتماعيػػػة بحيػػػث يحتػػػدـ الصػػػراع حػػػيف يّػػػمؾ أحػػػدىما مّػػػمكا اعتقػػػده اتخػػػر 

ور حػوؿ اتحقيػة ومػا يػد ،وقيميا وأعرافيا ،تجاوزًا عميو أو عمى الم روعية ا جتماعية
 .الدينية والدنيوية والّمطة والزعامة

ولػػـ  ،ويبػػدو لنػػا أف لمنقػػائض النثريػػة حظوظػػًا ّػػارت مػػع الػػزمف عمػػى اّػػتحيا 
وف لطغياف النقائض ال عرية عمييا إّ  أننا وقفنا عمى أطراٍؼ منيا فم  ،ييتـ بيا الداّر

ػػػػائؿ قبػػػػػؿ العصػػػػر العباّػػػػػم إبػػػػاف الخصػػػػػوم  ،ات الّياّػػػػػيةالخطػػػػب والمنػػػػػاظرات والّر
وىناؾ مػواد  ،وكثرة الثورات والخارجيف عمى الّمطة ،والفتف بيف اتحزاب ،وا جتماعية
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تحمميػا ىػذه الفنػػوف تنطبػؽ عمػػى مفيػوـ المناقضػػات النثريػة ابتػػداً  مػا جػػر  بػيف اإلمػػاـ 
( مػف جيػة ومعاويػة بػف أبػم ّػفياف وأصػحابو مػف عمم وابنو الحّػف وابػف عبػاس )

وغيػػػر  ،ّمػػػا جػػػر  مػػػف تبػػػادؿ لمػػػتيـ بػػػيف ابػػػف الزبيػػػر و ؿ ىا ػػػـفضػػػي ع ،جيػػػة أخػػػر 
غيػػر أننػػا   نريػػد فػػم ىػػذا البحػػث أف نػػدرس تطػػور المناقضػػة النثريػػة تاريخيػػًا  ،(ٕٔ)ذلػػؾ

ػػػس لجػػػػذورىا بقػػػػدر مػػػػا نريػػػد أف نمفػػػػت النظػػػػر إلػػػػى وجػػػود ىػػػػذا الفػػػػف النثػػػػري فػػػػم  ،ونّؤ
ينو ومزايػاه وأّػاليبو الموروث العربم ون دد عمػى إعػادة النظػر فيػو والتعمػؽ فػم مضػام

 .و لياتو الفنية
أ ػػرنا إلػػى أف المناقضػػات جػػرت فػػم ألػػواف الفنػػوف النثريػػة كالمنػػافرات والخطػػب 

ػائؿ النثريػة ،والمناظرات وغيرىا وىػم  ،إّ  أّف موضوع بحثنا اتجو إلى دراّػتيا فػم الّر
ػػػائؿ مازالػػت  ،المكاتبػػات التػػم تجػػػري بػػيف طػػرفيف حاممػػػة موضػػوعا معينػػا إلػػػى واف الّر

وتصدر عادة عػف فػرد إلػى  خػر أو عػف فػرد إلػى جماعػة أو  ،يومنا ىذا تؤدي وظيفتيا
وقييف )) (ٖٔ)وىػػم نصػػوص نثريػػة مدونػػة وموثقػػة فػػم عصػػرىا الػػذي كتبػػت فيػػو ،بػػالعكس

وقيف م مييف في  أمييون اهمماعكيية  ،م ميف فيي  أميون سكاسييكة فملسيذ أسييبو  ا السكاسيي 
...))(04). 

ائؿ المناقضات ف م العصػر العباّػم التػم وقفنػا عمييػا ونيض البحث عمى ّر
ػى بمػا يخػص و يػة  وجر  تبادؿ أطواؼ منيا بيف المنصور وابف أخيو عيّػى بػف مّو

وموضوع بحثنا الػذي  ،وبيف اتميف والمأموف إباف الفتنة بينيما ،والخيؼ حولو ،العيد
ػػؿ  ػػائؿ المتبادلػػة بػػيف المنصػػور ومحمػػد)نتعػرض لػػو كػػأنموذج لمػػنقض فػػم فػػف التّر  ألّر

 .(٘ٔ)(ذي النفس الزكية
ػائؿ مػا وجػدناه فييػا مػف قػدرة تعبيريػة وخاصػية فنيػة  ،ومف أّباب اختيارنا لمّر

فضي عما تتمتع فيػو مػف تنظػيـ لافكػار ونزعػة فائقػة فػم  ،وأّموبية تتوافؽ مع النقض
 ،والطاؼ الحيمة والحجة ،وذىنو متأنيًا فم كيفية الرد ، ف الناقض ي غؿ فكره ،النقض

 
 

   

 

 
 المناقضات النثريظ

 
 

 أ. م. د. رمضان صالح عباد
 0202األول كانون (5) الطدد

  5 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ػطوع البرىػافوتقويت ػؿ الكاتػَب حريػًة كافيػة فػم البحػث عػف  ،يا بالدليؿ ّو إذ يمػن  التّر
ائؿ قػادرة تف تقػوده  ،الرد والتروي فم اّتخداـ اتّموب اليئؽ فم إظيار الحجة وبّو

مّمّػػي أفكػػاره ومرتبيػػا وم ػػددا العػػـز عمػػى إّػػكات خصػػمو  ،فػػم التفػػوؽ عمػػى َخْصػػمو
فحامػػو جامعػػًا كػػؿ مػػا يّػػتطيع جمعػػو ػػببية ّػػوا  أكانػػت ماديػػة أـ  وا  مػػف أدلػػة عقميػػة ّو

بانيًا بعػض ردوده عمػى منطػؽ  ، رعية ييديو بيا فكره وثقافتو لدحض ما يورده مخالفة
 ػػحنة عمػػـ الكػػيـ وفكػػر ا عتػػزاؿ مػػف قػػوة فػػم المحػػاورة وعمػػؽ فػػم الجػػدؿ والنظػػر مػػا 

ا اتّػػموب يػػدعـ بػػو  را ه ويػػدحض بػػو  را  المتمقػػم المخػػالؼ إذ يمػػت  الكاتػػب مػػف ىػػذ
ائؿ وىنا تخضع عقميػة  ،وأقصرىا فم التغمب عمى اآلخر ،القدرة عمى ّموؾ أيّر الّو

المتراّػػميف إلػػى الثقافػػة العامػػة والخاصػػة مقرونػػة بقػػوة البيغػػة واإلقنػػاع فػػم بّػػط الػػدليؿ 
ظيار الحؽ  .وا 

 مىضىع املناقضة والدفاع عن األحقية
نػػػادرة معػػػدودة مػػػف محاّػػػف  تبػػػادؿ المنصػػػور وذو الػػػنفس الزكيػػػة وتراّػػػي كتبػػػا

فقد كتب المنصور أوليا حػيف عمػـ  ،(ٙٔ)الكتب ُأحُتَل فييا فم كؿ مذىب مف ا حتجاج
ػػالة مفصػػمة ممػػا دعػػا المنصػػور  (ٚٔ)بخػػروج ذي الػػنفس الزكيػػة عميػػو الػػذي رّده عميػػو بّر

ػائؿ عمػى  ػالتو بأجمعيػا إذ تػنيض الّر الة أخر  فنََّد فييا ما جػا  فػم ّر تف يجيبو بّر
 ،ع يّتند إلى بياف واضػ  حػوؿ إدعػا  اتحقيػة ال ػرعية فػم الخيفػة لكػؿ منيمػاموضو 

 –بحيث يدعـ كؿ واحد منيما أدلتو بآي الذكر الحكيـ ثػـ يرفػدىا باتحقيػة ا جتماعيػة 
ويمدونيا بأّباب التفاخر باتحّاب واتنّاب مقرونة بالّعم الجاد فػم  –مف النّب 

واحػػد منيمػا نقػض أفكػار اآلخػر جممػة وتفصػػيي  ومحاولػة كػؿ ،تقػويض دولػة بنػم أميػة
مية فوجدناىا تنيض عمى أربعة محاور  .وقد نظرنا فم مدار المناقضات التّر

 .الديباجة :المتون ا ول
 .الترغيب والترىيب :المتون الاان 
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 .التفاخر باتفضاؿ وا حّاب واتنّاب :المتون الاالث
 .ثبوت اتحقية فم الخيفة :المتون النا ع

الة المنصور اتولى   من ع ف اهلل – سم اهلل النتمن النتكم ))وجا  فم ّر
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  چ   : عف أما ،أمكن المؤمنكن إلأل متمف  ن ع ف اهلل

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڌڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

چھ  ھ  ھ  ھ  ےہ     ہں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ ں
ولك ع ف اهلل ومكااق  وذمم   (08)

إني مي ْ  ونهعْ  من ق ل أني أقفن عبكك ْأني أيْؤمنك وهمكع  ،(وذمة نسول اهلل )
سوانك عبأل فمائ م وأموال م وأسوِّغك ما أص   من  ،وأهل  كمك ومن ام ع م ،ولفك وا 

زلك من ال الف تكث وأين ،وما سلل  من التوائج ،فم أو مال وأعطكك ألْف ألِف فنهم
وأن أيْؤمِّن  ل من هاءك و اكعك  ،وأن أيطبق لك من ف  ت س  من أهل  كمك ،كئ 
 ،أو فسل معك ف  ك ء من أمنك ام ال أم ع أتفا  من   ك ء  ان من  أ فا   ،وام عك

فإن أنف  أن ممواق لنسسك فوه  إل َّ من أت    أني كلسْذ لك من أ مان والع ف 
 .(ٜٔ)(  (والمكااق ما ماق 

وكتػػب عمػػى العنػػواف مػػف عبػػد ام عبػػد ام أميػػر المػػؤمنيف إلػػى محمػػد بػػف عبػػد 
 .ام
ػالة بتقػديـ اتىػـ بوصػفو  :أوال وأّخػر اّػـ  (أميػر المػؤمنيف)قدـ المنصور اّمو فم الّر

ػػػػػؿ إليػػػػػو مػػػػػف دوف لقػػػػػب وىكػػػػػذا مضػػػػػت ّػػػػػنة المكاتبػػػػػة فػػػػػم ا بتػػػػػدا  بػػػػػيف  ،المّر
 .(ٕٓ)المتكاتبيف

ػػالتو وا ػػتممت عمػػػى  (أمػػػا بعػػد)جػػا  بعػػد  :اانكييا بآيػػة مػػػف الػػذكر الحكػػيـ صػػّدر بيػػػا ّر
ػولو محػػاو  مػػف ورائيػػا مقارنػػة  وصػؼ لحػػاؿ الكػػافريف المفّػػديف والمحػػاربيف م وّر
يطرتو عمى المدينػة بمثػؿ حػاؿ ىػؤ   ومػا ذكػره  موقؼ خروج ذي النفس الزكية ّو

 .(الترىيب والترغيب)ام تعالى مف جزا  ليـ محوره 
ولو مف المفّديف جزا    (ليـ خزي فم الدنيا)المحارب م وّر
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 تقطع أيدييـ وأرجميـ مف خيؼ    يصمبوا           يقتموا      

عقوبة فم الدنيا قبؿ اآلخرة م ددا عمػى أنواعيػا متػدرجا فػم  ػدتيا فقػدـ القتػؿ 
مػف  ثـ الصمب الذي ىو قتؿ ولكف فيو صورة فضػيعة أقػو  مػف صػورة القتيػؿ المتػروؾ

دوف صمب ثـ أخر ما ىو أب ع مف الصمب فم م يد الت ديد فم العقوبة والتػدرج فػم 
تمػػػاـ عمميػػػة الق تػػػؿ بالتمثيػػػؿ المػػػوت البطػػػم  قطػػػع اليػػػد اليمنػػػى والرجػػػؿ اليّػػػر  أوً  وا 

(   يعممػػو إ  آلخػػرة      فميػـ عػذاب عظػيـأمػا فػم ا) (وا عتبػار بػو أبمػم )مػػف خػيؼ
تخويػػػؼ والترىيػػػب لمػػػف يّػػػعى فّػػػادا ويحػػػارب ام تعػػػالى كػػػاف ىػػػذا فػػػم ميػػػداف ال ،ام

ولو رحمػة ام تعػالى فيفػت  بػاب  بيد أف ىذه العقوبة فييا اّتثنا  تتػدخؿ فيػو( ) وّر
 (فػػاعمموا أف ام غفػػور رحػػيـ عمػػييـ     أف نقػػدر تػػابوا مػػف قبػػؿ إ  الػػذيف)الترغيػػب لمعبػػاد

الػنفس الزكيػة بحػاؿ ىػؤ   لخروجػو يريد المنصور مف ىذا ا قتباس القر نم تػذكير ذي 
عمى أمير المؤمنيف وفييػا إ ػارة إلػى مراجعػة الػنفس واغتنػاـ الفػرص والتػدبر فػم المػآؿ 

 .قبؿ وقوع أّوأ اتحواؿ
وممػػػا يتػػػداخؿ فػػػم محػػػور الترغيػػػب مػػػا قدمػػػو المنصػػػور فػػػم كتابػػػو مػػػف العيػػػد 

 –لػػؾ العيػػد) :مػػافواتمػػاف لػػذي الػػنفس الزكيػػة وأىػػؿ بيتػػو وأصػػحابو مكػػررا مرادفػػات ات
وؿ    –والموثؽ   .(إف تبت ورجعت قبؿ التمكف منؾ   نتيجة والذمة         م والّر

 -:وينطوي أماف المنصور وموثقو عمى عيد مقّـ عمى ثيثة أنواع
  ل من هاءك و اكعك + وام عك + أو فسل معك     أمان عام            0      فالع             

 .ف  ك ء من أمنك                                                  ا مان      

      .أن أؤمنك + وهمكع ولفك + وأهل  كمك                                          ق ل الموفنو  
 ومن ام ع م عبأل فمائ م + وأموال م +     مزج العام  الساص       3    الذمة                 

 .وأسوغك ما أص   من فم أو مال+ وأن ال أم ع أتفا   ك ء  ان من  أ فا                        

 أمان ساص
 0 المواق
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ػػػػيمة لمتػػػػأثير فػػػػم المتمقػػػػم  واّػػػػتخدـ المنصػػػػور الترغيػػػػب المػػػػادي والمعنػػػػوي ّو
طػيؽ مػف فػم  صابة مػاؿ كثيػر وممػؾ فػم الػبيد وا  إلغرائو بما ينالو مف جاه عريض وا 

 -:الحبس مف أىمو
 .أعطيؾ ألَؼ ألِؼ درىـ + وما ّألت مف الحوائل                            

 الترغيب المادي
 .أنزلؾ فم البيد حيث  ئت                            

 .الترغيب المعنوي            أف أطمؽ مف فم حبّم مف أىؿ بيتؾ
ػولو إغيظػ ًا عمػى واتخذ المنصور القّـ فم اتماف وقصره عميػو بعيػد ام وّر

 ،ومػف معػػو وكػػؿ فقػػرة ّرغبػو فييػػا ولمػػف معػػو ،مؤكػػدا ذلػػؾ مػػع كػؿ فقػػرة أّمنػػو فييػػا ،نفّػو
ػالتو التػم ّػعى فػم كتابػة إلييػا لحقػف الػدما   وجمػع ىدفػو فػم ،ليتخمص إلػى خاتمػة ّر

أف يأخذ      أحببت فوجو إلّم مف   جممة  رطية مؤكدة)فإف أردت أف تتوثؽ لنفّؾ  
 .(لميثاؽ ما تثؽ بولؾ مف أتماف والعيد وا

ػػالة مػػا نػػراه فػػم دقػػة مخاطبػػة المنصػػور لػػذي الػػنفس  ومػػف ميحظاتنػػا عمػػى الّر
ولػػػـ يحػػػاوؿ أف يجػػػرح  ،الزكيػػػة بكػػػاؼ الخطػػػاب المبا ػػػر فضػػػي عػػػف تّمّػػػؿ العػػػرض

المخاطػػػب أو يخػػػدش م ػػػاعره أو يذمػػػو وأراد مّػػػايرتو ومداراتػػػو فمػػػـ يفػػػاخره بفضػػػؿ أو 
ػػـ أعتػػاده الكتّػػاب  حّػػب أو موقػػؼ ّػػو  تقدمتػػو نفّػػو عميػػو ػػالة وىػػـ ّر فػػم عنػػواف الّر

 .عمى غيره ت ريفًا لو (الخميفة)وأىؿ صنعة الكتابة مف تقديـ اإلماـ 
ػػالة عمػػى المحػػوريف اتولػػيف الديباجػػة والتصػػدير ثػػـ الترغيػػب  وقػػد ا ػػتممت الّر

ة أو يمَؽ مكانًا عنػد ذي الػنفس الزكيػ ،والترىيب إّ  أّف ىذا العرض لـ يجد أذنًا صاغية
ػػالة المنصػػور ػػالة طويمػػة ناقضػػًا مػػا جػػا ت بػػو ّر ومفػػاخرًا إيػػاه بالنّػػب  ،فػػرد عميػػو بّر

 .وال رؼ والّبؽ فم اإلّيـ وغير ذلؾ
ػػالة مقػػدمًا نفّػػو عمػػى المنصػػور وممقبػػًا نفّػػو بالميػػدي  ،بادئػػًا مػػف عنػػواف الّر

لميػدي ا مف عبػد ام ،بّـ ام الرحمف الرحيـ) -:أمير المؤمنيف غير معترؼ بو خميفة
 (-:محمد بف عبد ام أمير المؤمنيف إلى عبد ام بف محمد أما بعد
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 يػػًا مػػف الػػذكر الحكػػيـ ومػػا تحممػػو مػػف قصػػص عػػف اتقػػواـ  ،وأورد بعػػد أمػػا بعػػد
ؿ  :قوؿ ام تعالى ،الّابقة التم أىمكت بذنوبيا وعدـ طاعتيا اتنبيا  والّر

ھ     ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ ))

  ى  ى      ى  ىۋ  ۅ            ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې    ۋڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ى  ى  ى  ى  ى
وأنا اعن   (00)

ن ما افع ،فْلن التقَّ ْتوُّنا ،عبكك من ا مان مال الذي عنض  عب    كمم هذا ا من وا 
ن  أ انا عبك ا   ان الوص  و ان اىمام  ، نا وسنهمم ل   ككعمنا وت كمم  سضبنا وا 

 .(00)((و كف ونامم والكم  وولفي  أتكاء ؟
ثـ يّتمر بالفخر باآلبا  والجدود والنّا  والمواقؼ واإلّيـ وأىؿ الجنة وأىػؿ 

وليك اهلل عبي   إن فسبي  في  )) :ثـ يعرج عمى اتماف عػودًا عمػى بػد  فيقػوؿ ،(ٖٕ)النار
طاعم  وأه   فعوم  أن أؤمنك عبأل نسسك وولفك ومالك وعبأل  لِّ أمين  أتفامي  إال 

وأنا أولأل  ،فوف عبم  ما كبزمك ف  ذلك ،أو توا  لمسبم أو معاهف ،تفا  من تفوف اهلل
فلمييا أمانيييك الييذي  ،فيي   ييا من منييك وأوفييأل  الع ييف وأنيي  أتيينم  و ييول ا مييان منيي 

أم أمييان عمييك ع ييف اهلل  يين  (04)؟ي  ا مانييا  هييو؟ أأمييان ا يين ه كيينوبيي َّ فييلعنضيي  ع
 .(ٕٚ)((والسالم (06)أم أمان أ   مسبم؟ (05)؟عب 

ػػػػالتو المناقضػػػػة المّػػػػمؾ نفّػػػػو الػػػػذي ّػػػػار عميػػػػو  ّػػػػمؾ ذو الػػػػنفس الزكيػػػػة بّر
ػػالتو وأورد مػػف القصػػص القر نػػم مػػا أراد بػػو مقارنػػة المنصػػور بطغػػاة  المنصػػور فػػم ّر

ػػى اتمػـ الّػا لفة التػم أبادىػػا ام ليمعػاف فػم ترىيبػو بت ػػبييو بفرعػوف مصػر زمػف مّو
() ومؤديػػًا ذلػػؾ فػػم صػػورة بيانيػػة تقػػوـ عمػػى  ،فػػم ّػػت  يػػات مػػف ّػػورة القصػػص

عممػػًا أف المنصػػور أورد  يػػة واحػػدة مػػف ّػػورة المائػػدة حػػاوؿ أف يقػػرف مػػا فييػػا  ،الت ػػبيو
 .بخروج ذي النفس الزكية عميو

 الم بو بو                             الم بو 
 فرعوف                            المنصور
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إف تتػػػػابع اتفعػػػػاؿ المضػػػػارعة المنصػػػػوبة بػػػػأف المصػػػػدرية الناىيػػػػة والمعطػػػػوؼ 
عمييػػا تػػدؿ عمػػى التػػدرج فػػم مػػن  الفضػػؿ لمػػذيف أصػػابيـ الظمػػـ بّػػبب التّػػمط مػػف قبػػؿ 

ف وجنودىمػػا( إذ يكنػػى عػػف فرعػػوف بالمنصػػور والػػذيف اّتضػػعفوا فرعػػوف و ػػيعتو )ىامػػا
ومػػا جػػا  فػػم ىػػذه اآليػػات  ،) ؿ البيػت و ػػيعتيـ( الػػذيف ىضػػـ حّقيػػـ مػػف قبػػؿ ومػف بعػػد

ػع وذكػر اتّػما  والتوضػي   بوصؼ حاؿ المفّديف أكثر تخصيصًا وتفصيًي فم التّو
 .ائدةوالد لة مما وجد فم اآلية التم أوردىا المنصور مف ّورة الم

ػػالتو فانػػو  ثػػـ ينتقػػؿ بأّػػموبية الػػنقض إلػػى اتمػػاف الػػذي أثػػاره المنصػػور فػػم ّر
يجعػػػؿ مػػػف نفّػػػو صػػػاحب الحػػػؽ ال ػػػرعم ولػػػيس مكافئػػػًا بالفعػػػؿ والموقػػػؼ بػػػأف ُيعطػػػى 

إذ عمػػػؿ عمػػػى نقػػػض مضػػػموف العيػػػد  ،فػػػاتحر  أف ُيعِطػػػم ىػػػو اتمػػػاف لغيػػػره ،اتمػػػاف
ػػالتو وعكّػػو عطػػا  مػػا أعطػػاه المنصػػور لػػو  ،واتمػػاف الػػذي عرضػػو المنصػػور فػػم ّر وا 

 -:م ددًا عمى
 ()اتحقية فم الخيفة

 
 فإف الحؽَّ حقنا    
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نما ادعيتـ ىذا اتمر بنا       وخرجتـ لو ب يعتنا            وحظيتـ بفضمنا  وا 

 (حظيػػتـ  __خػػرجتـ   __ادعيػػتـ )جػػا  ذو الػػنفس الزكيػػة باتفعػػاؿ الماضػػية 
نػو عائػد  يريد مف ذلؾ ّمب بنم العباس تيّ  فضؿ ممػا وقػع فػم أيػدييـ مػف الخيفػة وا 

ّف ) (ىػو عمػم بػف أبػم طالػب ) (آلؿ البيت مدعيًا أف الوصم فم  ؿ محمد ) وا 
وأدت الجمػػؿ المتوازنػػة خاصػػية التمػػويف اإليقػػاعم مػػع ضػػمائر  (أبانػػا عميػػًا كػػاف الوصػػم
 .المتكمميف والمخاطبيف

يف حرموىػػا عمػى الػػرغـ مػػف ثػـ ينتقػػؿ إلػى بيػػاف فضػػؿ أىػؿ الحػػؽ والوصػاية الػػذ
ػػػوؿ ام ) ، ػػػرفيـ العػػػالم عػػػيف  ػػػرؼ ذلػػػؾ القػػػرب مػػػف النّػػػا   ،(وقػػػربيـ مػػػف ّر وا 
وؿ  ،وما كاف فم الجنة مف المولديف فم اإلّيـ ،والفخر بيف مفتخرًا مرتيف بو دة الّر

نػػػو لػػػيس مػػػف أميػػػات اتو د ،وىا ػػػـ لػػػو (محمػػػد ) والفخػػػر بمػػػف ىػػػو أخيػػػر أىػػػؿ  ،وا 
وىػػذه المفػػاىيـ واتفكػػار ّػػيرد عمييػػا  ،يػػر أىػػؿ النػػار أبػػف خيػػر ات ػػراروابػػف خ ،الجنػػة

ػػػالة أخػػػر  يفصػػػؿ فييػػػا القػػػوؿ ويػػػنقض مػػػا ادعػػػاه ذو الػػػنفس الزكيػػػة  المنصػػػور فػػػم ّر
 .بالتفصيؿ

الة ذي النفس عطفًا عمى كتاب اتماف الذي عرضو لممنصػور  وبما أف فم ّر
ؿ عيػػد ام موثقػػًا لػػو بالوفػػا  إذ مػػرة أخػػر  ومػػا يتػػداخؿ فيػػو الترغيػػب بالترىيػػب فقػػد جعػػ

 -:اّتخدـ أّموب القصر وال رط فم عرض اتماف عمى المنصور
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ونقػػػض مضػػػموف اتمػػػاف وعكّػػػو لكنػػػو أخػػػيه مػػػف  ػػػيئيف اثنػػػيف لػػػـ يضػػػمنيما 

 -:وىم ،فضي عف  كو بنية المنصور وغدره –مثمما فعمو معو  -لممنصور
وأّػتثنى  ػيعتو  ،ممنصور وولػده ومالػو وكػؿ أمػر أحدثػو فقػطانو خصص اتماف ل -ٔ

 .وأتباعو ومعاىديو ومؤيديو

ثممػػا فَعػػؿ و  حػػؽل لمّػػمـ أو معاىػػد م ،تثف المنصػػور فػػم حػػٍد مػػف حػػدود املػػـ يّػػ -ٕ
وأف حقػػوؽ النػػاس  ،ام يجػػب أف تقػػاـ عنػػد ولػػم اتمػػر تنػػو حػػدود ،المنصػػور معػػو
لبػػة بيػػا و  يممػػؾ أحػػدًا حػػؽ التغاضػػم وتصػػحابيا الحػػؽ فػػم المطا ،مصػػونة عنػػده

 . ...والقضا  فييا بما أمر ام  ،عنيا أو الّماح فييا أو ّمبيا مف أيدييـ

ي ػػػير ذو الػػػنفس الزكيػػػة إلػػػى عػػػدـ اطمئنانػػػو تقػػػواؿ المنصػػػور وأمانػػػو تف أفعالػػػو  -ٖ
وأي  ػػم  مػػف  ،فػػي أمػػاف عنػػده ،تخػػالؼ مواثيقػػو م ػػددا عمػػى غػػدره ونكثػػو العيػػود

مػع  ،منكػرًا ومعرضػًا بػو وبفعمػو ،و؟ ويّتفيـ عف اتماف عند المنصػورذلؾ وّفى ب
فقد غدر بيـ جميعًا وقضى عمييـ  ،وأبم مّمـ ،وعبد ام بف عمم ،يزيد بف ىبيرة

 .(ٕٛ)بعد أف اّتوثؽ منيـ

لقد أ ػرت إلػى مفػاخرة ذي الػنفس الزكيػة ومضػمونيا وىػم فػم تّمّػميا وقعػت 
لػػذا بغينػا أف نرجئيػػا لغػػرض إيػػراد الػػنص كػػامًي مػػف  ،بػيف اإل ػػارة إلػػى اتمػػاف وتفصػػيمو

ػػالة و كييف وناييمم والكميي  وولييف   ،و ييان اىمييام ،وأن أ انييا عبكييا   ييان الوصيي َّ )) -:الّر
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 ،أتكاء ؟ ام قف عبمْ  أن  لم كطبف هذا أ من من أتٌف ل  مايلي ْنْسي نا وْكينْفنا وتالنيا
أتيف   (09)وليكْس كمي ُّ  ،وال الط بوياء لسينا مين أ نياء ألبعنياء وال الطُّينفاء ،وكنف آ ائنا

ميين  نيي  هاكييم  ماييل الييذي ْنميي ُّ  يي  ميين الونا يية والسييا وة والسضييل وأن ييا  نييو أمِّ أ يي  
و نو  نم  فاطمية في  اىسيالم  ،ف  الهاهبكة (32)فاطمة  ن  عمنو ،(نسول اهلل )

ييبف وميين ال ،(فوالييفنا ميين الن كييكن متمييف ) ،إن اهلل اسماننييا واسمييان لنييا ،فون ييم سَّ
أولي ميين آْمييْن  يياهلل  ،وميين ا زواج أفضييْب ين  ْسفكهيية الطيياهنو ،أول ييم إسييالما  ْعِبيي   

ومن الموليفكن  ،ومن ال نا  سكنهين  فاطمة سكفو نساء أهل الهنة ،ْوصب أل إلأل الِو بية
ن هاكما  وْلْف عبكيا  مينمكن ،تسن وتسكن سكفا ك اف أهل الهن ة :ف  اىسالم  ،(30)وا 
ن نسيول اهلل )  (30)طبف ولف تسينا  مينمكنوان  ع ف الم وليفن  مينمكن مين ق يل  (وا 

نيي  أوسييط ،(33)تسيين وتسييكن لييم ميعييِنق فيي َّ  ،وأصييْنت يم أ ييا   ، نيي  هاكييم نسيي ا   (34)وا 
فميا زال اهلل كسميان لي  اء ياْء وا م ياِ  في   ،(35)ولم ْمنازعي ِف َّ أم يا ي ا والف ،الْعهمي 

فلنيا ا يني أنفيِع النياس فنهية في  الهنية  ،ف  النيانتمأل اسمان ل   ،الهاهبكة واىسالم
وا ين سكين  ،وا ين سكين ا كينان ،وأنيا ا ين سكين ا سكيان ،(36)وأهون م عذا ا  في  النيان

 .(ٖٚ)((...أهل الهنة وا ن سكن أهل النان 
ػػػػالة اخػػػػتص بػػػػالمحور الثالػػػػث  التفػػػػاخر باتفضػػػػاؿ )إف ىػػػػذا المقطػػػػع مػػػػف الّر

مػػا لػػـ يثػػره  ،واإلّػػيـ مػػف قبػػؿ ذي الػػنفس الزكيػػةفػػم الجاىميػػة  (واتحّػػاب واتنّػػاب
التو اتولى  وأراد كاتب المنصػور أف يجيػب عمػى كتػاب ذي  ،(مفاخراً )المنصور فم ّر

إذا نتييين موانعنيييا عبيييأل ا تسييياف )) :الػػػنفس الزكيػػػة الػػػذي أغمػػػظ لػػػو فيػػػو فػػػرفض وقػػػاؿ
كاها الة ولـ يغادر فكرة عامة أ ،(38)((ففعن  وا  و جزئية إ  ونقض كؿ ما جا  فم الّر

نقضيا وزاد عمييا مّػتعينًا بأدلػة نقميػة وعقميػة واجتماعيػة ومنطقيػة تظيػُر براعػة وعممػًا 
فضػػًي عمػػى فخػػره باآلبػػا  والجػػاه  ،والتمّػػؾ بمػػا يػػدعم ويػػزعـ ،وتصػػميمًا عمػػى التفػػوؽ

دراؾ الثأر آلؿ البيت  .واتمواؿ ووراثة النبوة وا 
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معػػززًا ذلػػؾ بمعرفػػة دقيقػػة  ،عوكػػاف عرضػػو مقرونػػًا بأدلػػة قاطعػػة وبرىػػاف ّػػاط
 .فكاف جوابو جواب خبير بصيرومالو مف حقوؽ  رعية  ،وعمـ فم اتنّاب

ػػػالتو اتولػػػى بعػػػػد البّػػػممة  ػػػالة بػػػالعنواف نفّػػػػو فػػػم ّر  سييييم اهلل ))جػػػا ت الّر
مين ع يف اهلل ع يف اهلل أمكين الميؤمنكن إليأل متميف  ين ع يف اهلل أميا  –النتمن الينتكم 

لَّ فسنك  ونا ية النسياء لمضيل   يا الهسياو فوف أمان   ما ك و  : عف  بغن   المك فإذا هي
 .(39)((..والغوغاء 

ـَ نفّػػػو ولػػػـ يمطػػػؼ فػػم القػػػوؿ ولػػػـ يػػػداِر  ،ودخػػػؿ فػػػم موضػػوعو مبا ػػػرة ،إذ قػػّد
م اعر المتمقم فجا  نقضو ّريعًا تف اتمر   يحتمؿ التمييػد وتّػويم الفعػؿ لغػرض 

اؿ فم ا بتدا  فم حّف لياقة مخا وكانت غايتو الرد الحاـز والبعد  ،طبة اآلخرا ّتّر
بقرابػػة )عػػف أّي  ػػكؿ مػػف أ ػػكاؿ المػػداراة ولػػذلؾ اتيمػػو بأنػػو يريػػد فػػم أمػػره ومفاخرتػػو 

 .بيد أف أمر القرابة يخضع ِلمف يعمـ اتنّاب (النّا  لتضؿ بيا الجفاة والغوغا 
م فخػػره عمػػى عػػدة وجػػوه تػػداخؿ فييػػا محػػور التفػػاخر ومحػػور اتحقيػػة فػػ فجػػا 

 الخيفة وكاآلتم:
 ...فم البد  قبؿ التفصيؿ  (بصورة عامة)فخر ذو النفس الزكية بالنّا   -ٔ

ولم كهعل اهلل النساء  العمومة )) :ونقض المنصور قيمة الفخر بالنّا  بقولو
وليذا اتمر ير   (42)((... ن اهلل هعل العم أ ا  ،وال  العص ة وا ولكاء ،واء اء

ػػوؿ محمػػد )بنػػو العبػػاس أنيػػـ أحػػؽ ب لّمػػا مػػات  (الخيفػػة مػػف العمػػوييف تف الّر
 (كاف عّمو العباس حيًا وىو أولى بوراثتو مف ابػف عمػو عمػم بػف أبػم طالػب )

وؿ ) لـ يكف لو عقب مف اتو د فيرثػو اتقػرب مػف  (بال رع والعصبة تف الّر
ور جد المنص (جية أعمامو لوفاة والده وكاف الحّم مف أعمامو عمو العباس )

... 
 ...واإليماف بالنبوة  ـالفخر وا حتجاج بالّبؽ فم اإلّي -ٕ
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ػػوؿ ام  إذ افتخػػر ذو الػػنفس الزكيػػة باختيػػار ام ليػػـ وىػػـ أبنػػا  فاطمػػة بنػػت ّر
() وأبوىـ عمم أوليـ ّيماً  (ٔٗ)والدىـ مف جية اتـ. 

ڇ   ڇ  ڇ چ ))وأْمػرِه لنبّيػو  ،تعالىونقض المنصور ذلؾ ورّده معتمدًا عمى قولو 

چڎ  
فوطيييع اهلل  (43)فهما أ ييي  و سيين اانيييان أتييفهما أ يييوكفلهيياف اانيييان أتيي (40)

وىنػػا  (45)((وال ذميية وال مكنااييا (44)والكم مييا منيي  ولييم كهعييل اهلل  كنيي  و كن مييا إال  
حاوؿ المنصور أف ينقض قوؿ ذي النفس الزكية بطريقة  فتػة لمنظػر رادًا ادعػا ه 

ثـ دخوؿ  ،لدليؿ ألنقمم مف  ي الذكر الحكيـمحاوً  إفراغو مف محتواه المقصود با
اإلّيـ مف جية اتجداد وقطع ميراث النبوة عّمف لـ يؤمف مف أقربائو وماتوا قبؿ 

 .العباس
يعػػود المنصػػور معرجػػًا عمػػى الفخػػر بالنّػػا  والقربػػة بيػػّف ناقضػػًا ومفصػػًي الػػنقض  -ٖ

اف وتييق فبييو أعطييكْن عبييأل قيينف ا نسيي ...))قػػائًي  ،بدقػػة عػػالـ وحكمػػة مجػػرب
ول ن اهلل كسمان لفكن  من ككاء من  ،ا تساف ل ان السكن  ب  ءمنة  ن  وهف

ػػوؿ ام ) (ٙٗ)((سبوي  ـّ ّر ( أقػرب إلػى ولػػدىا رحمػًا وحقػػًا تف  منػة بنػػت وىػب أ
فيإن اهلل ليم كينزق  ،وأما ما ذ ن  من فاطمة أم أ   طالف ووالفم ا)) وقولػو ...

وليو أن أتيفا  نزق اىسيالم  الونا ية  ،(47)ال وليفا  أتفا  من ولفها اىسالم ال  نما  و 
ِزْقييي  ع يييف اهلل ني
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ  ڳ  ڳ  چ  :  قيييال اهلل ... (48)

چڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڳ
 –وفخر ذي النفس الزكية بفاطمة أـ أبم طالػب  .(52)(((49)

تنيػػػا لػػػـ تّػػػمـ داعمػػػًا نقضػػػو بػػػالفخر  ،غيػػػر مّػػػوغ –مػػػف وجيػػػة نظػػػر المنصػػػور 
مػوردًا اآليػة القر نيػة دلػيًي عمػى أّف ام لػو  ػا   ،نم عمػى الػدخوؿ فػم اإلّػيـالمب

 .تدخميا اإلّيـ ولكنو يختار ليدايتو ودينو مف ي ا 

وأميييا ميييا ))وينكػػػر المنصػػػور ادعػػػا  ذي الػػػنفس الزكيػػػة مػػػف جيػػػة الػػػو دة وينقضػػػو  -ٗ
وأن  ،وفاطمية أم التسين ،أم عب   ن أ ي  طاليف (50)ذ ن  من فاطمة  ن  أسف
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وأن الن ي  متميف  ،وأن  ع ف المطبف وليف التسين مينمكن ،هاكما  ولف عبكا  منمكن
() لكن واءِسنكن متمف ) ،ولفك منمكن من و  ّ  لم كبف  هاكم إال ،(فسكن ا و 

 .(50)((واتفو ولم كبف  ع ف المطبف إال  منو واتفو

ف الفخػر بػالو دة ولمػرة واحػدة يجػب أف تكػوف مػف جيػة اتب وير  المنصور إ
 ،وىػذا ىػػو العػػرؼ الّػائد عنػػد العػػرب فػم التفػػاخر باتحّػػاب ،  ِمػف جيػػة النّػػا 

وأف ىا ػػمًا ولػػده  ،فػػم ذلػػؾ   كمػػا ادعيػػت وصػػورت () واتحػػر  الفخػػر بػػالنبم
 .مرة واحدة وعبد المطمب ولده مرة واحده

يعنػػػػم نفّػػػػو( عمػػػػػى )لزكيػػػػة بوجػػػػود الفاضػػػػػؿ نقػػػػض المنصػػػػور زعػػػػـ ذي الػػػػػنفس ا -٘
وزعم  أنك أوسط  ن  هاكم نس ا  وأصنت م أما  ))بػ (المفضوؿ )يعنم المنصور
فانييك قييف معييفك   ...ولييم معيينق فكييك أم ييا  ا والف  ،وأ ييا  وأنيي  لييم مبييفك الْعهييم

 (53)فسين  عبيأل إ يناهكم ،وفسن  عبأل من هو سكن نسسا  وأ ا  وأوال  وآسنا   ،طونك
وميا سكياني  ني  أ كيك وأهيلي السضيل مين م  ،( وعبأل والف  وليف ول اهلل )ا ن نس

ويػذكر مػػف أبنػا  أميػػات  ،وأـ إبػػراىيـ ماريػو القبطيػػة (54)((...إال   نيو أم ييا  أوالف
ومحمد البػػػػاقر ،حّػػػػف بػػػػف الحّػػػػيف وىػػػػو خيػػػػر مػػػػف جػػػػدؾ حّػػػػف بػػػػفاتو د عمػػػػم 

و  مثػػؿ أبيػػو  ،(ّػػفح يعنػػم عبػػد ام بػػف)وىو خيػػر مػػف أبيػػؾ،وجدتػػو أـ ولػػد،خيركـ
 ...وىو خير منؾ ،وجدتو أـ ولد ،جعفر الصادؽ

وأراد المنصػػػور أف يفػػػرغ فخػػػَره ويػػػذّكره بأبنػػػا   ؿ ىا ػػػـ مػػػف الػػػذيف كانػػػت ليػػػـ 
عراقة بإميات اتو د مف العجـ ليقرف ذلؾ بفخره بنفّو وليس عارًا عميو بأنػو ابػف 

نمػػا ىػػو خيػػٌر منػػو وم أ ييكس مييين أوالف لييكْس قيي)) ()إذ قػػاؿ عمػػر  .تـ ولػػد وا 
 .(55)(( ن م كهمعون عزَّ العنف وفهاء العهم ،السناني  

وؿ ) -ٙ قوليك إن يم  نيو  :وأما)) ( وىـ أبنا  ابنتػوويرد عمى فخره بالقرابة مف الّر
  ى  ى  ى         ىې  چ  :القييف أ ييأل ذلييك فويي ()فييإن اهلل  ،(نسييول اهلل )
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چى  ى  ى  ى   ى  ى  ى
ن ا لونا ة قنك ة غكن إن ا  ،ول ن م  نو ا نم  (56) وا 

 ...وال مهوز ل ا اىمامة ف كف مونث اىمامة من ق ب ا؟ ،امنأو ال مهوز المكناث
 .(57)((أن الهفَّ أ ا ا م والساْل والسالة ال كناون ...ولوف هاء  الس نة 

وىنا تظير براعة المنصور فم اّتنباط مفردات النقض بأدلة نقميػو مػف القػراف 
ومنطقيػػة فػػم القرابػػة فػػم  ،ة مػػف فقػػو الّػػنة فػػم بػػاب اإلمامػػة واإلرثالكػػريـ و ػػرعي

واإلفاضػػة فييػػا بحيػػث   يتػػرؾ مجػػاً  لمطعػػف أو الػػنقض  ،تّمّػػؿ مػػدعـو بالحجػػة
 .فييا

َوردَّ المنصور عمى فخر ذي النفس الزكية معرضًا بآبائو وأعمامػو ممػف ىػـ أخػؼ  -ٚ
))وأمييا الحكػػيـ مػػا يػػدعـ قولػػو  النػػاس  ػػرًا وكفػػرًا ردًا مفحمػػًا مقتبّػػًا مػػف  ي الػػذكر

فهعل أ اك أهون أهل النان عيذا ا  فبيكْس في   ،قولك: إن  اهلل اسمان لك ف  ال سن
سين وال كن غي  لمسيبم كيؤمن  ياهلل والكيوم اء ،وال من عذاف اهلل هكِّن ،الكنِّ سكان

چڈ  ڈ  ی     ى  ى  ى  ىچ   ،أن كسسن  النان وسمنف فمعبم
(58)))(59). 

( فػػم اإلّػػيـ وتقدمػػو فخػػر ذي الػػنفس الزكيػػة بّػػابقة عمػػم ) ونقػػض المنصػػور -ٛ
وبػػػػّيف المنصػػػػور فػػػػم وقػػػػائع لػػػػـ يػػػػرتضِ  الصػػػػحابة  ،وحقػػػػو فػػػػم ذلػػػػؾ ،عمػػػػى غيػػػػره

وعػػرض ذلػػؾ  ،وخالفػػو بعضػػيـ فػػم المواقػػؼ واآلرا  ()والمّػػمموف تقػػديـ عمػػم 
 :مػػػف قبػػػؿ الصػػػحابة ()ب ػػػكؿ منطقػػػم ُمفنػػػدًا كػػػؿ مػػػا يمػػػتَّ بصػػػمة تقػػػدـ عمػػػم 

( الوفيياو فوييف تضيين  نسييول اهلل ) ،مييا فسيين   يي  ميين عبيي   وسييا وم وأمييا ))
ايم  يان  ،فبيم كلسيذو  (60)ام أسيذ النياس نهيال   عيف نهيل ، الصالو (62)فلمَّن غكن 

أميا  ،ولم كنوا لي  تويا  فك يا ،فمن و   بُّ م ففعا  ل ي عن ا (60)ف  أصتاف الكونم
 ،وقامب  طبتة والز كن ،ِ موقيمل عامان وهو ميمَّ  ،فوفم عبك  عامان ،ع ف النتمن

 .(64)((ام  اكع معاوكة  عف  ،وأغبق فون   ا   (63)وأْ أل ْسعفي  كعم 
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أورده فػػػػم الفقػػػػرة  –( بالخيفػػػػة وفضػػػػًي عّمػػػػا نقػػػػض المنصػػػػور أحقيػػػػة عمػػػػم ) -ٜ
( ( لمخيفػػة ومقاتمتػػو عمييػػا بعػػد عثمػػاف )عارضػػًا طمػػب عمػػّم ) –الّػػابقة 

محػاوً  المنصػور رّد كػؿ مالػو مػف  ،فخمعػاه فجر  بينو وبيف معاوية حكـ الحكميف
عيقػػة باتحقيػػة ونفػػم مقػػاؿ ذي الػػنفس الزكيػػة باتحقيػػة تف المّػػمميف   يرغبػػوف 

وْكيكَّ  ،ومسينق عني  أصيتا   ،وقامل عبك يا ،))امَّ طب  ا   لِّ وه  :إذ يقوؿ ،فيو
عبيأل  وأعطاهميا ع يف  ومكااقي  ،(65)ايم ت َّيْم ْت ميكن ،فك  ككعمي  ق يل التي ومية

 .(66)((النضا  ما ت ما    فاهممعا عبأل سبع 

ويتّمّؿ المنصػور فػم قضػية رّده ادعػا  ذي الػنفس الزكيػة باتحقيػة بالخيفػة 
( وصار اتمػر إلػى الحّػف ابنػو فتنػازؿ عػف واإلمامة عندما قتؿ اإلماـ عمم )

فمػػـ يبػػؽ لكػػـ  ،ودفعيػػا إلػػى مػػف   يّػػتحؽ ،الخيفػػة لمعاويػػة مقابػػؿ مػػاؿ وأعطيػػات
وأفضيييأل أميييني هيييفِّك إليييأل أ كيييك ))يقػػػوؿ  ، ػػػم  فييػػػا تنكػػػـ بعتمػػػوُه وقبضػػػتـ ثمنػػػو

وأسيبم كيكعم   كيف  ،ولِتيْق  التهياز ،ف اكع ا من معاوكة  سيْنق  وفناهيم ،التسن
فيإن  يان  ،وففع ا من إلأل غكن أهب  وأسذ ماال  من غكن والئي  وال تبِّي  ،معاوكة

 .(ٚٙ)ل م ك ء فوف  عممو  وأسذمم امن ((
مفصػػًي ذلػػؾ لكػػم  ،يعػػرض حػػوادث خػػروج  ؿ البيػػت ومػػا  ؿ إليػػو مصػػيرىـثػػـ 

عنػػدما اخػػذ العباّػػيوف حقػػوقيـ ممػػف نػػاَو ىـ  ،يتػػي  لنفّػػو الحػػؽ فػػم  خػػر اتمػػر
اييم سيينج عمييك التسييكن  يين عبيي  ))( معرجػػًا عمػػى خػػروج الحّػػيف ) ،وقػػتميـ

 ،  إلكي وأموا  نأس ،ف ان الناس الذكن مع  عبك  تمأل قمبو  (68)عبأل ا ن منهان 
فيي  المتامييل  (69)وتمبييوهم  ييال وطيياء ،وأسيينوا الصيي كة والنسيياء ،وقمبييوا نهييال م

 .(72)(( الس   المهبوف إلأل الكام
وخػػػروج يحيػػػى بػػػف زيػػػد  (ٔٚ)ويضػػػيؼ المنصػػػور إلػػػى ىػػػذا خػػػروج زيػػػد بػػػف عمػػػم

ايييم سييينج غكييين واتيييف عبيييأل  نييي  أمكييية فومبيييو م ))بخراّػػػاف وانتيػػػى ذلػػػؾ بقػػػتميـ 
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وأتنقييو م  ييالنكنان ونسييو م ميين ال بييفان تمييأل قمييل  ،وصييب و م عبييأل هييذوع النسييل
وىو يعدد أنواع الظمـ الذي تعرضوا لو مف )قتؿ  (73)(( سناسان (70)كتكأل  ن زكف

 .ولـ يقدروا أف يدفعوا ذلؾ عنيـ (وصمب وحرؽ ونفم
بعػػد عػػرض المنصػػور لحػػاؿ  ؿ البيػػت مػػف القتػػؿ والت ػػريد والصػػمب أراد أف ينػػوه  -ٓٔ

وىػػذا يعنػػم أنيػػـ اتجػػدر واتحػػؽ  –خػػره بفعميػػـ وف ،بفضػػؿ بنػػم العبػػاس عمػػييـ
فلفن نييا  ،تمييأل سنهنييا عبييك م))يقػػوؿ  ،عنػػدما خرجػػوا عمػػى بنػػم أميػػة –بػػاتمر 

 عيف أن  يانوا  ،وأونانيا م أنضي م وفكيانهم ،ونفعنا أقيفان م ، الن م إذ لم مفن و 
 ،فعنسنياهم و سننياهم ، ما مبعن ال سنو ،كبعنون أ اك ف  أف ان الصالو الم مو ة

ِلْميا ذ ننيا  –فامسيذ  ذليك عبكنيا تهية و ننيْ  أن يا  ،وأكفنا  ذ ن  ،و كنا فضب 
 ل  أولئك مضوا سالمكن  ،قف منا  عبأل تمزو والع اس وهعسن –من فضل عب  

ميْسبَّما  من م وا ميب  أ وك  الفماء((
(74). 

أراد المنصػػور مػػف عرضػػو مػػا تعػػرض لػػو  ؿ البيػػت بيػػاف ضػػعفيـ إذ لػػـ يػػدركوا 
فػػػأدركوا ثػػػأركـ ورفعػػػوا أقػػػداركـ وأورثػػػوكـ )ثػػػأرىـ حتػػػى جػػػا  بنػػػو العبػػػاس حقيػػػـ و 
فتتػػػابع اتفعػػػاؿ الماضػػػية المتوازنػػػة فػػػم جمميػػػا بينػػػت ترتيػػػب فعػػػؿ بنػػػم  (اترض

ويتػػابع إعينػػو  ،العبػػاس بػػاإلدراؾ أوً  ثػػـ رفػػع اتقػػدار ثانيػػًا ووراثػػة اترض ثالثػػاً 
ؼ بنػم أميػة عمػى ذلػػؾ ( وتعنيػبفعػؿ بنػم العبػاس فػم رفػع المعػف عػػف عمػم )

و  يريػػد أف يجعػػؿ ذلػػؾ فػػم ميػػداف فخػػرىـ عمػػى  ،فضػػًي عمػػى بيػػاف فضػػمو وذكػػره
فاف بنػم العبػاس  ،بنم العباس ليعدونو حجة ليـ فم فضؿ اإلماـ كـر ام وجيو

 .كانوا يقدموف حمزة والعباس وجعفر عميو
صػػػًي مف ،فخػػػر المنصػػػور بجػػػده فػػػم الجاىميػػػة واإلّػػػيـ عمػػػى ذي الػػػنفس الزكيػػػة -ٔٔ

ػػؿ عمػػر  القػػوؿ فػػم مكػػارميـ مػػف ّػػقاية الحجػػيل وو يػػة زمػػـز فػػم الجاىميػػة وتّو
(ؿ بعمم كـر ام وجيو  .( بالعباس فم اإلّيـ ولـ يتّو
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ووالكية  ،سيواكة التهيكج ا ع يم ،ولوف عبمْ  أنَّ ْم نيممنا ف  الهاهبكية))يقوؿ 
لنييا عبكيي  فوضييأل  ،(75)فنازعنييا فك ييا أ ييوك ،و انيي  لبع يياس فون إسوميي  ،زمييزم
إال   ل كنيا  ...فبيم كموسيل عمين إليأل ن ي   ،(76)ولوف قتيط أهيل المفكنية ... ،عمن
 .(77)((وأ وك تاضن لم كموسل    ،وسواهم الغكث ...

ػػػػوؿ ام ) ( تنيػػػـ مػػػػاتوا ونػػػاؿ العبػػػػاس ميػػػراث النبػػػػوة مػػػف غيػػػػر عمومػػػة ّر
ض فخػػره وُطمػػب ىػػذا اتمػػر أكثػػر مػػف واحػػد فمػػـ ينمػػو إذ يقػػوؿ فػػم معػػر  ،والعبػػاس حػػم

فالسييواكة ))وحيازتػػو لتمػػؾ الفضػػائؿ ناقضػػًا كػػؿ فخػػر جػػا  بػػو ذو الػػنفس الزكيػػة بقولػػو 
فبيم ك يق كينف وال فضيل في  هاهبكية  ،والسالفة في  وليف  ،ومكناث الن   ل  ،سواكم 

 .(ٛٚ)((وال إسالم ف  فنكا وال آسنو إال  والع اس وانا  ومونِّا 
ويّػنده إلػى جػده العبػاس بػف ونر  أف المنصور يحػاوؿ أف يحػوز الفضػؿ كمػو 

فراغيػا مػف محتواىػا داعمػًا إجابتػو  ،عبد المطمب محاوً  تحجيـ كؿ مفخػرة آلؿ البيػت وا 
واّتمر فم فخػره إذ كػاف العبػاس  –فيما ير   –بتّمّؿ لوقائع تاريخية   تقبؿ الجدؿ 

وكػػػػػاف العبػػػػػاس مػػػػػف  ،يمػػػػوف أبػػػػػا طالػػػػػب وعيالػػػػػو وينفػػػػؽ عمػػػػػييـ لازمػػػػػة التػػػػػم أصػػػػابتو
وكػػذلؾ فػػد  عقػػيًي بػػف أبػػم طالػػب يػػوـ  ،فأذىػػب عػػنكـ العػػار وكفػػاكـ النفقػػة ،يفالمطعمػػ

 .بدر
ليصػػػؿ إلػػػى نقطػػػة الحّػػػـ فػػػم التفػػػاخر واتحقيػػػة ويّػػػتفيـ اّػػػتفياـ منكػػػر بعػػػد 
عرضو لممكاـر والمػآثر واتفضػاؿ فػم فخػره معػددًا مػواد النقػائض التػم جػرت بينيمػا إذ 

وتزنييا  ،وفييفكنا م ميين ا سيين ،ال سيين فيي  (79)؟ وقييف منا مف كييف مسسيين عبكنييا))يقػػوؿ: 
وطب نا  الن م فلفن نا من  ما عهيزمم  ،عبك م م انم اء اء وونانا فون م سامم ا ن كاء

 .(ٓٛ)((والسالم عبك م ونتمة اهلل ،ووْضعينا يم  تكث لم مضعوا أنسس م ،عن 
التو بػ ػالتو بػػ (الّيـ)وختـ ذو النفس الزكية ّر ـ الّػي)فقط وخػتـ المنصػور ّر

التو (عميؾ ورحمة ام  .تفصيًي بما يتي ـ وطوؿ ّر
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ػالتو مػع منظومػة  الة يّػتخدـ المنصػور الّػجع والتػوازف فػم ّر وفم نياية الّر
اتفعػػػاؿ الماضػػػية المتتابعػػػة فػػػم تّمّػػػؿ يػػػوحم بقػػػدرة عقميػػػة منظمػػػة ومنضػػػبطة فجػػػا  

بطػًا تفكػاره الّجع فم جممتيف جممتيف مع توازف الجمؿ جاعًي مف اتفعاؿ الماضية را
 ،لجماعػة المخػاطبيف ّػبع مػرات والتػا  مػرة واحػدة (كػـ)فضًي عف تكرار الكاؼ والميـ 

مما أعطى تراكيبو ترددًا  –عمى لّاف المنصور  –ضمير المتكمميف ثماف مرات  (ونا)
صػػػػوتيًا جمػػػػيًي موزونػػػػًا ذا نغمػػػػٍة فييػػػػا براعػػػػة فػػػػم العػػػػرض والتتػػػػابع اإليقػػػػاعم والتػػػػأثير 

 .ّمال عوري النف
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 + ضمير (توازف + ضمير المتكمميف )نا الفاعؿ       وَقُدْمّناكـ فم الكفر    -ٔ
 + اليحؽ مف الجار (المخاطبيف  )ؾ المفعوؿ بو                                  

 .وفديناكـ مف اتّر            والمجرور          المّجوع بحرؼ الرا     
 (+الضميرازف+ ضمير المتكمميف )نا الفاعؿتو      وحزنا عميكـ مكاـر اآلبا    -ٕ

أو المضػػػاؼ        الجػػػر بحػػػرؼ المجػػػرور المخػػػاطبيف( )كػػػاؼ                                      
 المفعوؿ بو المضاؼ ا ّـ  + وورثنا دونكـ خاتـ اتنبيا      إلى الظرؼ

 .باليمزة   المّجوع                                              
 .التوازف فم التراكيب -ٖ
 .لـ تضعوا  أنفّكـ    تكث  (     ووضعناكـ فأدركنا{)ما عجزتـ عنووطمبنا        }

فػػم الجممػػػة اتخيػػرة ينػػػوه المنصػػػور بفعميػػـ تجػػػاه بنػػم عمػػػومتيـ مػػػف اخػػذ لحقكػػػـ ورفػػػع 
 .ل أنيـ

وفػػم ىػػذا الػػنقض ُيعبػػأ المنصػػور كػػؿ مػػا يممػػؾ مػػف طاقػػة  ػػحنيا بعمػػـ  ػػرعم 
ػػػػالة ذي الػػػػنفس الزكيػػػػة مػػػػف محتواىػػػػا الفخػػػػري فػػػػم  واجتمػػػػاعم مػػػػف اجػػػػؿ أف يفػػػػرغ ّر
اتحّػػاب واتنّػػاب واتفضػػاؿ واتحقيػػة ال ػػرعية فػػم الخيفػػة عمػػى الػػرغـ مػػف إنػػو   
ػػوؿ ام  يّػػتطيع أف يعػػدـ  ػػرؼ ذي الػػنفس الزكيػػة بوصػػفو ابنػػًا لفاطمػػة الزىػػرا  بنػػت ّر

(و  يمكف لو أف يجحد ىػذا الفضػؿ )،  تقميػؿ أىميػة ىػذا الفخػر بطريقػة كػاف محػاو  ً
أّموب المتكمميف وبّطيـ اتدلة والبراىيف بما غذاىـ بو فكر المعتزلة أمرًا واضحًا فم 

ػػػالة المنصػػػور وىػػػذا نػػػابع مػػػف ثقافتػػػو ومرافقتػػػو لعمػػػرو بػػػف عبيػػػد الزاىػػػد ألمعتزلػػػم  (ٔٛ)ّر
ػػالتو  والمنصػػور داىيػػة إذا أراد أف يقطػػع أمػػرًا فانػػو يحزمػػو فمػػـ .()صػػديقو يتػػرؾ فػػم ّر

ػػى ابػػف  – (ٕٛ)مجػػاً  لمعػػودة والصػػم  فجيػػز الجػػيش بقيػػادة ولػػم عيػػده عيّػػى بػػف مّو
فقضى عمى ثورة ذي النفس الزكية وجم  برأّو إلى المنصور ثـ أجيض ثورة  –أخيو 

 .ىػ ٘ٗٔأخيو إبراىيـ وقتمو ّنة 
ػػ ػػائؿ وجػػدت ليػػا متّػػعًا وأثبتػػت صػػيح التّر ؿ وأخيػػرًا فػػإف المناقضػػات فػػم الّر

ليػػا بحكػػػـ دورانيػػا عمػػػى أفكػػػار متتابعػػة يتػػػأنى المنػػاقض فػػػم التفكيػػػر بيػػا والبحػػػث عػػػف 
ائؿ قادرة فم تأديػة المناقضػة وتفنيػد بنودىػا والمحػاور التػم تقػـو عمييػا وليػذا ينػزع  ،ّو

والػتمكف مػف  ،تمتمؾ الحيمة والتمطؼ ،المناقض إلى التفنف فم الرد بطريقة  فتة لمنظر
واختيػػػار اتّػػػاليب التػػػم تػػػتي ـ وموضػػػوع المناقضػػػة لغػػػرض  ناصػػػية المغػػػة والمنطػػػؽ

 .التفوؽ عمى الخصـ عند إجرا  الموازنة والقضا  بينيما
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اعتنى بو  –ىػ(  ٓٓٗأو  ٖٜٖينظر الصحاح، إّماعيؿ بف حماد الجوىري )ت  (ٔ)
، ٗٙٓٔـ:  ٕٛٓٓلبنػػػاف،  –بيػػػروت  –، دار المعرفػػػة ٖط خميػػػؿ مػػػأموف  ػػػيحا،

)ت ، دار ٔط -ىػػػ(ٔٔٚولّػػاف العػػرب، ابػػف منظػػور جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر
 ـ: مادة نقض. ٜٛٙٔ –بيروت  -صادر

، المطبعػػػة ٔىػػػػ(، ط ٕ٘ٓٔمحمػػػد مرتضػػػى الزبيػػػدي )ت  –ينظػػػر تػػػاج العػػػروس  (ٕ)
 ىػ، مادة نقض. ٖٙٓٔالخيرية، مصر، 

 ب: مادة نقض.لّاف العر  (ٖ)

 –د.أحمػد مطمػوب، طبػػع دار ال ػؤوف الثقافيػػة  –ينظػر معجػـ النقػػد العربػم القػػديـ  (ٗ)
 .ٜٓٗ/  ٕـ،  ٜٜٛٔ –العراؽ  -بغداد

))أييػػػا  القصػػػة: أّف رجػػػًي طمػػػؽ زوجتػػػو وأراد أخػػػذ ابنيػػػا فوقفػػػت أمػػػاـ الممػػػؾ تقػػػوؿ: (٘)
ف يأخػػػػذه منػػػػم الممػػػػؾ، حممتػػػػو تّػػػػعًا ووضػػػػعتو دفعػػػػًا، فأرضػػػػعتو  ػػػػفعًا ... أراد أ

كرىػػػا... فقػػػاؿ: زوجيػػػا: أييػػػا الممػػػؾ إنيػػػا أعطيػػػت ميرىػػػا كػػػامًي ولػػػـ أَصػػػْب منيػػػا 
َـّ الغػيـ  طائًي، إّ  وليدًا خامًي، فافعؿ ما كنت فاعًي(( وكاف الممػؾ ظالمػًا إذ ضػ
إلػػى غممانػػو وأمػػر ببيػػع والديػػو عمػػى أف يعطػػى زوجيػػا خمػػس ثمنيػػا وتعطػػى ىػػم 

 -ع ر ثمف زوجيا. يراجع:
ىػػػػ(  ػػػرحو وكتػػب وىوام ػػػو، ّػػػمير  ٖٙ٘أبػػػو الفػػػرج اتصػػفيانم )ت  -غػػانم:ات -

: ٜٙٛٔبيػػػروت، لبنػػػاف،  –دار الفكػػػر لمطباعػػػة والن ػػػر والتوزيػػػع  – ٔط -جػػػابر
ٔ/ٔٙٚ-ٔٙٛ. 

 ٖٓٙعمػم بػف أبػم الكػـر محمػد المعػروؼ بػابف اتثيػر )ت  –الكامؿ فػم التػاريض  -
 .ٖٕٓ/  ٔ: ٜٛٚٔىػ( دار الفكر، بيروت، 
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الة ماجّػتير  –رحيـ جبر أحمد  –قضات فم الجاىمية وصدر اإلّيـ المنا (ٙ)  –ّر
 .ٕٓـ:  ٜ٘ٛٔجامعة بغداد،  –كمية اآلداب  –مكتوبة باآللة الكاتبة 

 .ٕٔـ. ف:  (ٚ)

النجػػؼ ات ػػرؼ:  –د.أحمػػد الربيعػػم، مطبعػػة اآلداب  –قػػس بػػف ّػػاعدة اتيػػادي  (ٛ)
الكػػػـر والمحامػػػد، ومػػػآثر وتػػػنيض المناقضػػػات عمػػػى التفػػػاخر فػػػم ال ػػػجاعة، و  ٕٙ

رجػػػػا ت القبيمػػػػة، وكػػػػؿ ّػػػػيد يريػػػػد أف يتفػػػػوؽ عمػػػػى خصػػػػمو، وتجػػػػري غالبػػػػًا فػػػػم 
 اتّواؽ، كّوؽ عكاظ.

عصػػر  –العصػػر الجػاىمم  –أحمػد زكػػم صػفوت  –ينظػر، جميػػرة خطػب العػػرب  (ٜ)
 .٘ٗ – ٔٗ/ٔلبناف:  –بيروت  –، المكتبة العممية ٔصدر اإلّيـ، ط

ىػػػ(  ٜٕٓائض جريػر والفػرزدؽ( تػأليؼ أبػم عبيػدة )تينظػر كتػاب النقػائض )نقػ (ٓٔ)
، دار الكتػػػب ٕط –مجمػػػداف  –وضػػػع حوا ػػػيو محمػػػد أحمػػػد عبػػػد العزيػػػز ّػػػالـ 

 ـ. ٕٚٓٓلبناف،  –بيروت  –العممية 

، مكتبػػػػػة النيضػػػػػة ٖأحمػػػػػد ال ػػػػػايب، ط –تػػػػػاريض النقػػػػػائض فػػػػػم ال ػػػػػعر العربػػػػػم  (ٔٔ)
 .ٖـ:  ٜٙٙٔ –المصرية، القاىرة 

 – ٔٓٗومػػػػػا بعػػػػػدىا،  ٜٖٓ، ٖٛٙ - ٕٖٔ/ٔلعػػػػػرب: ينظػػػػػر جميػػػػػرة خطػػػػػب ا (ٕٔ)
ائؿ العرب، أحمد زكػم صػفوت ٛٓٗ بيػروت،  –المكتبػة العمميػة  –، وجميرة ّر

 .ٖٖ -ٗٔ/ٕ( ومعاوية بف أبم ّفياف: لبناف، ما دار بيف اإلماـ عمم )

ؿ النثري عند العػرب فػم الجاىميػة  (ٖٔ) ، ٔمحمػود المقػداد، ط د. –ينظر تاريض التّر
ـ:  ٖٜٜٔدار الفكػػر دم ػػؽ / ّػػوريا،  –بيػػروت، لبنػػاف  –المعاصػػر دار الفكػر 

ٜٖ. 
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ائؿ الفنيػة فػم العصػر العباّػم حتػى نيايػة القػرف الرابػع اليجػري، زينػة عبػد  (ٗٔ) الّر
، طبع مركز البحوث والدراّات اإلّيمية )ديػواف ٔالجبار محمد المّعودي، ط

 .ٙٔـ: ٜٕٓٓالوقؼ الّنم(، بغداد / العراؽ: 

ذو النفس الزكية: ىػو محمػد بػف عبػد ام المحػض بػف الحّػف بػف الحّػف محمد  (٘ٔ)
بف عمم بف أبم طالػب، كػاف مػف ّػادات بنػم ىا ػـ، وجييػًا فاضػًي متقػدمًا فػم 
زمانػػػو، ور ػػػحو بنػػػو ىا ػػػـ لمخيفػػػة، ومػػػنيـ المنصػػػور، ولقبػػػوه بالميػػػدي، ينظػػػر 

قطقػػػػا طباطبػػػػا المعػػػروؼ بػػػػابف الط محمػػػػد بػػػف –الفخػػػري فػػػػم اآلداب الّػػػمطانية 
 .ٙٙٔ – ٘ٙٔبيروت / لبناف:  –ىػ(، دار صادر  ٜٓٚ)ت

 .ٚٙٔ – ٙٙٔـ. ف:  (ٙٔ)

ىػػ(، ينظػر  ٘ٗٔكاف خروج ذي النفس الزكية عمى المنصػور فػم المدينػة عػاـ ) (ٚٔ)
ؿ والمموؾ  ىػػ( تحقيػؽ محمػد أبػو  ٖٓٔمحمد بف جرير الطبري )ت –تاريض الّر

والفخػػػري فػػػم اآلداب  ،ٙٙ٘/ٚ: ٜٙٛٔالفضػػػؿ إبػػػراىيـ، دار المعػػػارؼ مصػػػر: 
 .ٚٙٔ-ٙٙٔالّمطانية: 

 .[ٖٗ -ٖٖ]المائدة:  (ٛٔ)

ػػػػائؿ العػػػػرب:  (ٜٔ) ، وينظػػػػر الوثػػػػائؽ الّياّػػػػية واإلداريػػػػة )العصػػػػر ٛٚ/ٖجميػػػػرة ّر
 –، بيروت / لبناف ٖمحمد ماىر حمادة، ط –العباّم اتوؿ( دراّة ونصوص 

ػػػائؿ المتبادلػػػة بينيمػػػا أوردىػػػا الطبػػػري فػػػٖٓٔـ:  ٕٜٛٔ م كتابػػػو ، وينظػػػر الّر
ؿ والمموؾ:   .ٔٚ٘ – ٙٙ٘/ٚتاريض الّر

ىػػػػ( عمػػػؽ  ٖٖ٘أبػػػو بكػػػر محمػػػد بػػػف يحيػػػى ألصػػػولم )ت  –ينظػػػر أدب الكاتػػػب  (ٕٓ)
ػم، دار الكتػب  عميو محمد بيجة اتثري ونظر فيو العيمة محمود  كري اآللّو

 .ٕٕٗبيروت / لبناف:  –العممية 
 .ٙ – ٔالقصص:  (ٕٔ)
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ائؿ العرب:  (ٕٕ)  .ٜٚ/ٖجميرة ّر

 .ٓٛ – ٜٚ/ٖـ. ف:  (ٖٕ)

ػػػػػؿ ٗٔ – ٖٔ/ٖينظػػػػػر ـ. ف  (ٕٗ) ، نػػػػػص كتػػػػػاب اتمػػػػػاف  بػػػػػف ىبيػػػػػرة، وتػػػػػاريض الّر
أبػػو العبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف  –، ووفيػػات اتعيػػاف ٙ٘ٗ -ٕ٘ٗ/ٚوالممػوؾ: 

دار  –ىػػػ( تحقيػػؽ، د.إحّػػاف عبػػاس، دار الفكػػر  ٔٛٙأبػػم بكػػر بػػف خمكػػاف )ت 
 .٘ٔٗ/ ٕـ:  ٕٜٚٔصادر / بيروت / لبناف، 

وموت عبد  ٕ٘- ٕٗنظر كتاب اتماف لعبد ام بف عمم عـ المنصور، ـ.ف: ي (ٕ٘)
ػػػػؿ والممػػػوؾ:  ، والفخػػػػري فػػػػم اآلداب ٕٓ٘- ٔٓ٘/ ٚام بػػػف عمػػػػم، تػػػاريض الّر

، وأمػػر المنصػػور بقتػػؿ عمػػو بعػػد أف بقػػم تّػػع ّػػنيف ٛٙٔ – ٚٙٔالّػػمطانية: 
عمم  ىػ( ينظر مروج الذىب ومعادف الجوىر، أبو الحّف ٜٗٔفم حبّو ّنة )

ىػػػ( تحقيػػؽ وتعميػػؽ، قاّػػـ ال ػػماعم  ٖٙٗبػػف الحّػػيف بػػف عمػػم المّػػعودي )ت 
 .ٕٙٛ/ ٖـ: ٜٜٛٔ، دار الظمـ، بيروت/ لبناف، ٔالرفاعم، ط

ينظػػر الكتػػب بػػيف المنصػػور وأبػػم مّػػمـ الخراّػػانم، وكتػػاب أبػػم داود إلػػى أبػػم  (ٕٙ)
ػػػػػؿ والممػػػػػوؾ فػػػػػم قتػػػػػؿ أبػػػػػم مّػػػػػمـ:  ٖٓ – ٕٙ/ٖجعفػػػػػر، ـ.ف: / ٚوتػػػػػاريض الّر

 -ٛٙٔىػ( والفخري فم اآلداب الّمطانية:  ٖٚٔ، وكاف قتمو ّنة )ٕٜٗ-ٜٔٗ
ٔٚٔ. 

 .ٓٛ/ٖينظر: ـ. ف:  (ٕٚ)
 .ٕ٘ – ٖٕينظر اليوامش مف:  (ٕٛ)
ػػػؿ بقرابػػػة، ينظػػػر مختػػػار الصػػػحاح  (ٜٕ) ُّ : )ألَمػػػّت( الَتَو محمػػػد بػػػف أبػػػم بكػػػر  –يمػػػت)

يػؽ مراجعػة لجنػة مػف مركػز تحق –ىػ( عنػى بػو محمػود خػاطر  ٙٙٙالرازي )ت 
التراث بدار الكتب المصرية، طبع الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر: مادة: 

.  متَّ
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فاطمػػة بنػػت عمػػرو بػػف عائػػذ بػػف عمػػراف بػػف مخػػزوـ، أـ )عبػػد ام والزبيػػر وعبػػد  (ٖٓ)
ابػف أبػػم  –منػاؼ وىػو أبػػو طالػب( بنػػو عبػد المطمػػب، ينظػر  ػػرح نيػل البيغػػة 

حيػا  الػذخائر، من ػورات دار مكتبػة ىػ( مراجعػة وتحقيػؽ لجنػة إ ٙ٘ٙالحديد )ت
 .ٖٖ/ ٔبيروت/ لبناف:  –الحياة 

يعنػػم عميػػًا بػػف أبػػم طالػػب بػػف عبػػد المطمػػب بػػف ىا ػػـ، وعميػػًا زيػػف العابػػديف بػػف  (ٖٔ)
 (.الحّيف بف عمم بف أبم طالب )

يعنم جّده وأبا جده، فيو محمد بف عبد ام بف الحّف بف الحّػف بػف عمػم ابػف  (ٕٖ)
 المطمب. أبم طالب ابف عبد

 يعنم نفّو، ويعنم محمد الباقر بف عمم زيف العابديف. (ٖٖ)
ط. (ٖٗ) طيـ: ارفعيـ وأخيرىـ، وأعدليـ، ينظر مختار الصحاح مادة ّو  أّو
يعػػرض بالمنصػػور، وكانػػت أّمػػو أـ ولػػد يقػػػاؿ ليػػا ّػػيمة، بربريػػة، ينظػػر مػػػروج  (ٖ٘)

 .ٕ٘ٙ/ٖالذىب: 
ػوؿ  يعنم جّده أبا طالب، وأف ام ُّيخفؼ عنو (ٖٙ) العذاب لما كاف لو مػف نصػرة ّر

( وحمايتػػػػو مػػػػف أذ  قػػػػريش، وعّمػػػػو أبػػػػو ليػػػػب )خيػػػػر ات ػػػػرار( ينظػػػػر ام )
ائؿ العرب:   .ٓٛ – ٜٚ/ٖىوامش جميرة ّر

 ـ. ف والصفحة. (ٖٚ)
 ٖٖٔأبػو عبػػد ام محمػػد بػف عبػػدوس الجي ػػياري )ت  –كتػاب الػػوزرا  والكتػػاب  (ٖٛ)

براىيـ اتبي ، مطبعة ٔط –اري، وعبد الحفيظ  مبم ىػ( تحقيؽ مصطفى الّقا وا 
 .٘ٔٔـ:  ٖٜٛٔالقاىرة / مصر  –مصطفى ألبابم الحمبم وأو ده 

ائؿ العرب:  (ٜٖ)  .ٔٛ/ٖجميرة ّر
 ـ.ف والصفحة نفّيا. (ٓٗ)
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  يّػػتطيع المنصػػور إنكػػار  ػػرؼ ذي الػػنفس الزكيػػة مػػف جيػػة جػػده الحّػػف بػػف  (ٔٗ)
وؿ ام ) جية اتـ، وقرابتيـ مف جيػة ( فيو أبوىـ مف فاطمة الزىرا  بنت ّر

 العمومة )أبو طالب جده والعباس جد المنصور أخواف(.
 .ٕٗٔال عرا :  (ٕٗ)
ػػػيدنا حمػػػزة ) (ٖٗ) ( ومػػػف كفػػػر جػػػّد ذي الػػػنفس يعنػػػم بمػػػف أجػػػاب جػػػّده العبػػػاس ّو

 الزكية أبو طالب وثانييما عمو أبو ليب.
 إّ : عيدًا وذمة. (ٗٗ)
ائؿ العرب:  (٘ٗ)  .ٔٛ/ٖجميرة ّر
 .ٕٛ/ٖف: ـ.  (ٙٗ)
( وأبػػم طالػػب والزبيػػر، وجميػػع النّػػا  غيػػر )وأـ عبػػد ام والػػد النبػػم محمػػد ) (ٚٗ)

صفية ىم مػف فاطمػة بنػت عمػرو بػف عائػذ بػف عمػراف بػف مخػزـو ...، يراجػع: 
أبو محمد عبد الممؾ بػف ى ػاـ، تحقيػؽ محمػد فيمػم الّػرجانم  –الّيرة النبوية 
 .ٖٚ/  ٔـ:  ٖٕٓٓمصر  –المكتبة التوفيقية  –وخيري ّعيد 

وؿ ام ) (ٛٗ) (، فيو اتقرب إليو ولكف اإلّيـ   يرزؽ بالقرابة، عبد ام: والد ّر
 وام تعالى ىو الذي يختار لدينو مف ي ا .

 .ٙ٘القصص:  (ٜٗ)
ائؿ العرب:  (ٓ٘)  .ٕٛ/ ٖجميرة ّر
ىػػم فاطمػػة بنػػت أّػػد بػػف ىا ػػـ بػػف عبػػد منػػاؼ بػػف قصػػم أوؿ ىا ػػمية ولػػدت  (ٔ٘)

 –ف عمػػم) كػػـر ام وجيػػو أصػػغر بنييػػا، ينظػػر  ػػرح نيػػل البيغػػة ليا ػػمم، وكػػا
و  نجػػد لفاطمػػة ىػػذه ذكػػرًا فػػم كتػػاب ذي الػػنفس الزكيػػة  ٕٖ/ٔأبػػف أبػػم الحديػػد: 

 الّابؽ.
ائؿ العرب:  (ٕ٘)  .ٕٛ/ٖجميرة ّر
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وؿ ام ) (ٖ٘) ( فتّر  أمو مارية القبطية التم أىداىا المقوقس ممؾ مصر إلى ّر
ؿ وا  .ٜٙٔ/  ٖلمموؾ: بيا تاريض الّر

ائؿ العرب:  (ٗ٘)  .ٖٛ/ٖجميرة ّر
ىػػ( تحقيػؽ د.يحيػى  ٕ٘ٛمحمػد بػف يزيػد المبػرد )ت  –الكامؿ فم المغة واتدب  (٘٘)

ّة المختار، القاىرة / مصر / ٔمراد، ط  .ٖٖٛـ:  ٕٗٓٓ، مّؤ
 .ٓٗاتحزاب:  (ٙ٘)
ائؿ العرب:  (ٚ٘)  .ٗٛ - ٖٛ/  ٖجميرة ّر
 .ٕٕٚال عرا :  (ٛ٘)
ا (ٜ٘)  .ٗٛ/  ٖئؿ العرب: جميرة ّر
ؿ والمموؾ:  (ٓٙ) وؿ محمد ) – ٜٙٔ – ٜ٘ٔ/ٖتاريض الّر ( أبا بكر فم أمَّر الّر

الصية بالمّمميف لمرضو وقاؿ: )ُمُروا أبا بكػر فميَصػّؿ بالنػاس( ينظػر فػم ذلػؾ 
ىػػ(  ٛٗٚمفصًي، ّير أعيـ النبي  ل مس الديف محمد بػف أحمػد الػذىبم )ت 

ّػػػعيد حّػػػيف العفػػػانم، طبػػػع المكتبػػػة التوفيقيػػػة، تحقيػػػؽ خيػػػري ّػػػعيد، تقػػػديـ د.
 .ٖٖٚ – ٕٖٚ/ٔمصر: 

 (.يريد فم تولم الخيفة وبيعو أبم بكر ثـ عمر ) (ٔٙ)
ػػػعد بػػػف أبػػػم وقػػػاص وعبػػػد  (ٕٙ) أصػػػحاب ال ػػػور  وىػػػـ )عثمػػػاف وطمحػػػة والزبيػػػر ّو

 .ٗ٘ٔ/  ٘الرحمف بف عوؼ(، تاريض الطبري 
عد أبم وقاص لـ يبايع عميًا حيف ولم ال (ٖٙ)  خيفة.ّو
ائؿ العرب:  (ٗٙ)  .ٖٛ/ٖجميرة ّر
بعػػػد معركػػػة صػػػفيف أقػػػّر عمػػػم كػػػـر ام وجيػػػو ومعاويػػػة بػػػف أبػػػم ّػػػفياف مّػػػألة  (٘ٙ)

ى ات عري وحكـ معاوية عمرو بف العاص، ينظر  التحكيـ فحّكـ أوليما أبا مّو
 .ٕٓ – ٜٔ/ ٕما جر  بينيما مف كتب، ـ.ف: 
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 .ٗٛ/ ٖف:  ـ. (ٙٙ)
 .٘ٛ – ٗٛ/ ٖف:  ـ. (ٚٙ)
أبػو حنيفػة الػدينوري  –ىو عبد ام بف زياد وأمو مرجانو، ينظر اتخبػار الطػواؿ  (ٛٙ)

دار الكتػػػب  - ٔىػػػ( تقػػديـ وتوثيػػػؽ د. عصػػاـ محمػػد الحػػػاج عمػػم، ط ٕٕٛ)ت 
 .ٖٙٛـ،  ٕٔٓٓبيروت / لبناف/  –العممية 

 وطا :المياد الوطم ،وتأتم بمعنى الموافقة.ينظر مختار الصحاح:مادة َوِطئ. (ٜٙ)
ائؿ العرب: جم (ٓٚ)  .٘ٛ/  ٖيرة ّر
ىػػػ( فػػم  ٕٔٔخػػرج زيػػد بػػف عمػػم بػػف الحّػػيف عمػػم ى ػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ ّػػنة ) (ٔٚ)

ؿ والمموؾ:  والفخري فػم  ٜٙٔ/  ٚالكوفة فقتؿ وصمب واحرؽ ينظر تاريض الّر
 .ٖٖٔ – ٕٖٔاآلداب الّمطانية: 

عبد الممؾ ىرب إلى خراّاف عند مقتؿ والده، وثار فم خيفة الوليد بف يزيد بف  (ٕٚ)
ىػػػ( فصػػمب وأحػػرؽ: ينظػػر كتػػاب أمػػَر الوليػػد بػػف يزيػػد فيػػو: جميػػرة  ّٕ٘ٔػػنة )

ائؿ العرب:   .ٖٕٔ – ٜٕٕ/ ّٚر
ائؿ العرب:  (ٖٚ)  .٘ٛ/  ٖجميرة ّر
 ف والصفحة. ـ. (ٗٚ)
ينظػر أّػػد الغابػػة فػػم معرفػة الصػػحابة، عػػز الػػديف ابػف اتثيػػر أبػػم الحّػػف عمػػم  (٘ٚ)

وتعميؽ محمد إبراىيـ البنا ومحمػد أحمػد ىػ( تحقيؽ  ٖٓٙبف محمد الجزري )ت 
تف الّػػقاية  ٗٚٔ/  ٖعا ػػور ومحمػػد عبػػد الوىػػاب فايػػد، دار ال ػػعب/ مصػػر: 

 كانت فم الجاىمية بيد أبم طالب ثـ ّمميا تخيو العباس.
ىػػػ( أصػػابت النػػاس فييػػا مجاعػػة وكػػاف يثػػار الغبػػار  ٛٔحػػدث ذلػػؾ القحػػط ّػػنة ) (ٙٚ)

ػؿ والممػوؾ: فييا كالرمػاد مػف اترض فّػمم العػا ـ عػاـ الرمػادة ينظػر تػاريض الّر
 .ٚٙٔ/ ٖ/ وأّد الغابة فم معرفة الصحابة ٜٜ –ٜٛ/ ٗ
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ائؿ العرب:  (ٚٚ)  .ٙٛ/ٖجميرة ّر
 ف والصفحة. ـ. (ٛٚ)
خػرج العبػػاس وعقيػػؿ بػػف أبػػم طالػػب مػع الم ػػركيف، ثػػـ ُأّػػرا بيػػد المّػػمميف فػػدعا  (ٜٚ)

ػػوؿ محمػػد ) قيػػؿ تنػػو ذو مػػاؿ، ( العبػػاس أف يفػػدي نفّػػو، وابػػف أخيػػو عالّر
ؿ والمموؾ:   .ٙٙٗ – ٘ٙٗ/  ٕينظر تاريض الّر

ائؿ العرب:  (ٓٛ)  .ٚٛ/  ٖجميرة ّر
ىػػو أبػػو عثمػػاف عمػػرو بػػف عبيػػد بػػف بػػاب وكػػاف جػػّده مػػف ّػػبم كابػػؿ ولػػد ّػػنة  (ٔٛ)

ثمػػانيف، وكػػاف صػػديقًا تبػػم جعفػػر المنصػػور ولػػو معػػو أخبػػار ومػػواعظ معروفػػة، 
يف ومائة بموضع بػيف مكػة والبصػرة يعػرؼ ولو كتب مؤلفة توفم ّنة أربع وأربع

ػػت   –بمػػراف ورثػػاه المنصػػور وىػػو أوؿ خميفػػة يرثػػى مػػف ىػػو دونػػو، ينظػػر الفيّر
ػػػؼ عمػػػم طويػػػؿ، ووضػػػع  ٖٓٛمحمػػػد بػػػف إّػػػحاؽ النػػػديـ )ت  ىػػػػ( ضػػػبط د.يّو

ػػو أحمػػد  ػػمس الػػديف  ٕٕٓٓبيػػروت/ لبنػػاف،  –، دار الكتػػب العمميػػةٕط –فياّر
 .ٕ٘ٛ – ٕٗٛـ:

 .ٜ٘٘ - ٛ٘٘/  ٔلنفس الزكية وأخيو، اتخبار الطواؿ: ينظر خروج ذي ا (ٕٛ)
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FABLE IN CHAUCER’S “THE NUN’S PRIEST’S 
TALE” 

AND KIPLING’S “RIKKI-TIKKI-TAVI” 

Amal M. Jasim 
ن                                                   ن  

Abstract 
Since the dawn of the history, the fable is one of the 

most lovely literary genres  which  keeps of all those who 

either hear, recite, or read it amused. However, it is 

considered to be  Children Literature, but it is read and 

examined by the majority of adult readers; because of its 

enjoyable uniqueness. 

This paper tries to shed light on  the fable in Geoffrey 

Chaucer‘s The  Nun‟s priest‟s Tale and Rudyard Kipling‘s 

―Rikki-Tikki-Tavi‖.  In addition, it  attempts to  study the  

fable and its origin as a literary genre, then it would   

illustrate the  use of fable in both, the Tale and the short 

story of Kipling.  Moreover  it would lend a hand to present  

an idea about the differences and similarities between both 

works. And finally  the conclusion ,which would   sum up  

the findings of the study. 
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I. Fable  
The gorgeous work  that amuses, entertains and  keeps busy 

every one not only children but also the child in every adult is 

Fable. Chris Baldick defines the fable as: 
A brief tale in verse or prose that conveys a moral 

lesson, usually by giving human speech and manners to 

animals and inanimate things. Fables often conclude 

with moral, delivered in a form of epigram. A very old 

form of story related to  folklore and proverbs. The fable 

in Europe descends from tales attributed to Aesop, a 

Greek slave in the 6
th

 century BCE: his fable of the fox 

and the grapes has given us the ―sour grapes‖. An Indian 

collection, the Bidpai, dates back to about 300 CE.The 

French fabulist La Fonntaine revived the form in the 

17
th

 century with his witty verse adaptations of Greek 

Fable. More recent examples are Rudyard Kipling‘s Just 

So Stories(1902), James Thurber‘s Fable of Our Time 

(1940), and George Orwell‘s Animal Farm (1945) 

(Baldick:123). 

Fable is the work that appeals to all people, no matter 

about how old they are and regardless of  their levels, and their 

backgrounds. And the majority of these genre are  musing. One 

can easily watch their animation movies in cartoon, digital, and 

the marionettes and puppet  shows. 

I.i.The Earliest Fable 

The beast fables, stories about animals who act like human 

beings and suggest a moral lesson, were the  earliest fables. 
Fable, a term most commonly used in the sense of a 

short story devised to convey  some useful moral lesson, 

but often carrying with it associations of the marvelous  

or mythical, and frequently employing animals as a 

characters. Aesop‘s fables and the Reynard the fox 

series were well known and imitated in Britain by 

Chaucer, Henryson and others, and La Fontaine, the 

greatest of modern fable writer, was imitated by Gay. 

Mandeville‘s The Fable Of The Bees, Swift‘s Gulliver‟s 
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Travels and Orwell‘s Animal Farm may be described as 

satirical fables ( Drabble:335). 

The Greek slave Aesop (ca.620-560 B.C.) is, of course, the 

great exemple here. Through his dogs and crows, foxes and lions, 

he speaks warning wisdom that is still taken to heart.  The moral 

is clearly stated at the end. A  fable needs not have animals as 

actors, but it must always have a moral, implicit  or explicit: that 

is its chief identifying characteristic . The idea of presenting a 

story in which beasts act as human beings, and so giving  moral 

lessons from a world thus turned upside down, goes back as far 

as Greek literature, and is associated with the name of Aesop in 

the sixth century B.C. In these fables the fox is always the 

embodiment of treachery (J.B. Tarapp etal:176). 
Aesop (620?-560?BC), ancient Greek writer of fables, 

who is supposed to have been a freed slave from Thrace. 

His name became attached to a collection of beast fables 

long transmitted through oral tradition. The beast fables 

are part of the common culture of the Indo-European 

peoples and constitute perhaps the most widely read 

collection of fables in world literature. Many of Aesop's 

fables were rewritten in Greek verse by the poet Babrius, 

probably a Hellenized Roman of the 1st or 2nd century 

AD, and in Latin verse by the Roman poet Phaedrus in 

the 1st century A. D. The collection that now bears 

Aesop's name consists for the most part of later prose 

paraphrases of the fables of Babrius (Encarta 

Encyclopedia  ―Aesop‖). 

I.ii. African Fable 

Fable is the genre that can be found in different cultures 

around the world. 

It was the oral stories  in Africa that were told by the 

word of mouth and its characters were, apparently , 

animals of this area. 
Fable from the oral literature of west Africa featured a 

trickster character, either a snake or a spider or a hare. 

 
 

   

 

 Fable in chaucer’s 
“The nun’ s priest’s tale” 

 

 أمل محمد جاسم م. م.
 0202األول كانون (5العدد)

  5 

 

 جملة آداب الفراهيدي

The trickster hare is an ancestor of Brer Rabbit in Joel 

Chandler Harris‘s Uncle Remus stories. Other collection 

of fables include the Bidpai; traditional fable from India; 

Just So Stories by Rudyard Kipling; and in a more 

satirical vein, James Thurber‘s original fable, Fables 

For Our Time and More Fable of Our Time. George 

Orwell‘s satire, Animal Farm, has also been called a 

fable(although a complicated one) because of its animal 

characters‖(Morner and Rausch:79) 

I. iii. Eastern Fable 
India ―Jewel of the East (N,Applebee:399)‖ ,which is  the 

source of eastern culture has its own fable which  had begun 

since the dawn of the history. 
Panchatantra, the oldest extant collection of fables in 

Sanskrit literature. Dating probably from the 3rd century 

BC to the 4th century AD, it is based on still earlier 

collections of folk tales. The Panchatantra is attributed 

to Indian writer Vishnusharman. The fables, primarily 

about animals, are organized into five books on such 

topics as winning friends, losing property, and waging 

war. They were originally intended to instruct a young 

prince in the conduct that would ensure his worldly 

success. The Sanskrit original is lost, but the 

Panchatantra was translated into the major languages of 

Europe and Southeast Asia and has influenced the 

folktales of those regions ( Encarta ―Panchatantre”)  

It is believed that India is the starting place where the 

world fables tried to supply with including the English, and 

,specially, in the early colonization. ―The body of the 

Renaissance travel writing reveals a domestication of fable into 

fact‖ (Tarrp etal:544). 

Walt Whitman also believes that India represents the east 

with its myths as he used it in his poem  ―A Passage To India‖, 

and it is also believed that it is  not only the west that is 

influenced by  this ethnicity but also the Arabs. Kalilah and 
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Dimnah, the Arabian book of fables was written as a translated 

form of  the Indian Fable Bidpai. 
Bidpia or Pilpay, The Fable of, or Kalilah and Dimnah , 

is the title of the Arabic Version of a lost original of the 

Panchatantra, a celebrated Sanskrit collection of fables, 

the source of much European folklore. ‗Bidpia‘ is a 

corruption  of ‗bidbah‘ the appellation of the chief 

scholar at the court of an Indian prince. 

The fables were translated into many European 

languages,… A recent version, Kalilah and Dimna: 

Selected Fables of Bidipia(1980) by Ramsay Wood, has 

an introduction by D. Lessing describing the history of 

the tales and their naturalization in other cultures 

(Drabble:100). 

Abdullah Ibn al-Mukaffa  was the author of this collection 

of Arabian fables. It is ―one of the most popular books ever 

written is the book the Arabs know as Kalila wa Dimna, a 

bestseller for almost two thousand years, and a book that is still 

read with pleasure all  over the Arab world‖ 

(www.saudiaramcoworld.com) 

After the Muslim conquest of Persia and the Near East, 

three hundred years after the writing of Bidipia, a Persian convert 

to Islam named Ibn al- mukaffa, his real name was Burzoe‘s 

Pehlave, translated it into Arabic with a very clear style, that it is 

still considered as a model of Arabic prose(ibid). 

I.iv. Europeaan Fables 

Geoffrey Chaucer, who is imitated by many other writers, 

the father of English language and poetry had written the earliest 

English fable in his Canterbury Tales. 
The best-known early fable in English is the Nun‘s 

Priest‘s Tale in Thw Canterbury Tales by the English 

poet Geoffreuy Chaucer. Another English writer of 

fables was John Gay, whose Fables (first series, 1727; 
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second series, 1738) are written in sprightly verse and 

characterized by great originality and wit 

  Other important modern European fabulists include the 

18th-century Spanish poet Tomás de Iriarte y Oropesa, 

author of Fábulas literarias (Literary Fables, 1782); and 

the famous 19th-century Danish writer Hans Christian 

Andersen, many of whose fairy tales are actually fables. 

In the United States a contemporary form of fable 

developed, the chief exponents of which included 

Ambrose Bierce (Fantastic Fables, 1899), George Ade 

(Fables in Slang, 1900), James Thurber (Fables for Our 

Time, 1940), and William Saroyan (Fables, 1941) 

(Encarta ―Fable‖) 

The French Fable is represented by, French writer,  Jean de 

La Fontaine (1621-1695) who produced the most famous fables 

of modern times. His work influenced many later writers. His 

fables are distinguished by vivid and artful narration and by the 

subtlety and range of their author's understanding of life.  Though 

his works of art have as their sources The Decameron of 

Giovanni Boccaccio, L'heptaméron (1559; The Heptaméron) of 

Margaret of Navarre, and Les cent nouvelles nouvelles (One 

Hundred New Tales), reputedly by Antoine de La Salle,  La 

Fontaine restated the stories of these earlier authors with 

considerable variation and with unique energy and wit (Encarta 

―Jean de La Fontaine‖). 

La Fontaine  revived  this genre in the seventeenth century 

by his witty fashion and techniques, even though  fables were 

written in monasteries During the medieval period, and few if 

any consequence have survived. The writing of fables was 

revived in France during the 12th century, and from that time on 

the fable literature of France was more prolific than that of any 

other European country. the most important poet in the 12
th

 

century Marie de France. Between the 12th and 14th centuries a 

popular collection of animal fables entitled Roman de Renart 
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appeared in France, the principal character of which was a wily 

fox known as Reynard  (Encarta ―Fable‖). 

Influenced by La Fontaine the eighteenth century  

Germanic Fable represented by Gotthold Ephraim Lessing 

appeared (ibid). 

Another English writer of fables was John Gay, whose 

Fables (first series, 1727; second series, 1738) were written in 

sprightly verse and are characterized by great originality and wit 

(Ousby:361). Another important modern European fabulist is the 

18th-century Spanish poet Togmás de Iriarte y Oropesa, author 

of Fábulas literarias (Literary Fables, 1782) (Encarta‖Fable‖). 

Kipling, Rudyard (1865-1916) showed unusual sympathy 

with the children he was partly writing for (Ousby:511).  In the 

United States a contemporary form of fable developed, the chief 

exponents of which included Ambrose Bierce (Fantastic Fables, 

1899) (ibid:86), George Ade achieved success with his extensive 

use of  colloquialism  in (Fables in Slang, 1900) (ibid:7). James 

Thurber (Fables for Our Time, 1940), and William Saroyan 

(Fables, 1941) (Encarta :‖Fable‖). 

Fable is  the  only one of its kind that will amuse all, 

beyond dispute, unlike modern category of amusing type which 

may use other prohibited  subjects, according to some beliefs,  to 

get their goals of amusement. 

II. Joseph Rudyard Kipling (1865- 1936) 

       Authentic writings, whether it is poetry or prose, 

elevate their author to be a well known figure even when it was 

not the time of net and satellites. Kipling was born in 1865, 

Bombay, India. As he was taken to England he came back to 

India in 1882  and worked as a journalist. Between 1887-1889  

he brought out six volumes of short stories. When came back to 

England his reputation had preceded him, and this reputation was 

redoubled upon the publication of ―Barrack Room Ballad‖ in 
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1892. After marrying Caroline he stayed in America and there he 

published his books The Jungle Book (1894), The Second Jungle 

Book (1895), Captain Courageous (1897), and Kim (1901) 

(Webster‟s Dictionary:  ―Kipling‖). 

The  English novelist, short story writer, and poet,  was 

well known for children stories and tales about soldiers in India 

and Burma . His stories were characterized by subtler if less  

amazing technical talent to the exploration of deeper thought 

sometimes more confusing themes. There is much  in Kipling‘s 

later art to limit its popular appeal. It is compressed oval in 

manner and serious in many of its themes. But that his reputation 

among informed critics should have declined steadily during his 

life time can scarcely be accounted for except in terms of 

political prejudice (Encyclopedia Britannica “Kipling”). 

He published lots of poems while he was a teenager. His 

first book Schoolboy Lyrics. In 1889 he became foreign 

correspondent for the Allahabad pioneer and began travelling to 

China, Japan, America, Australia and Africa that helped him to 

observe into the African affairs not only Indian affairs, and he 

declined several honours (Schmidt:15). 

In 1886, his light verse for newspaper was collected in 

Departmental Ditties. Though the real mark that paved the way 

for his return to England was Plain Tale from The Hills (1888) 

(ibid).  Kipling‘s poems also share his stories their characters and 

themes, and one may locate his poem ―The Law of the Jungle”, 

that he was influenced  by the eastern culture and the 

colonization.    W.H. Auden had selected this poem in addition to 

other six poems including, ―M‘Andrew‘s Hymn‖, ―My new- cut 

ashlar‖ and ―Song of the Galley-Slaves‖ (Auden:574-591). ―My 

Boy Jack‖ , which he wrote after the death of his son, was  his 

poem which reflects the generalized loss (.Schmidt:15) 
Kipling is regarded as one of the greatest English 

short-story writers. As a poet he is remarkable for 
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rhymed verse written in the slang used by the ordinary 

British soldier. His writings consistently project three 

ideas: intense patriotism, the duty of the English to lead 

lives of strenuous activity, and England's destiny to 

become a great empire. His insistent imperialism was an 

echo of the Victorian past of England ( Encarta 

‖Kipling‖)  

His works  have captured the attentions of the  movie makers that 

most of them were  either acted by real actors or animated as 

cartoon films. Indeed to the extent almost all the children around 

the world know who Mowgli is. 
The Jungle Book, animated motion picture about a boy 

raised by wolves, produced by Walt Disney. Released in 

1967, this box-office hit was based on Rudyard 

Kipling‘s stories about the boy Mowgli‘s adventures in a 

remote area of India. Mowgli (voiced by Bruce 

Reitherman) meets a series of amusing characters before 

he decides he must leave the jungle in order to become a 

man. Jazz musician Louie Prima plays King Louie of the 

apes and Phil Harris plays Baloo the bear (Encarta ―The 

Jungle Book‖). 

He had got a noble Prize in literature in 1907(ibid). 

II.i. “Rikki Tikki Tavi”  
―Rikki-Tikki-Tavi‖ is Rudyard Kipling‘s  short story in 

The Jungle Book (1894)which is about the adventures of a valiant 

young mongoose. The story is a favourite of Kipling‘s admirers 

and is distinguished for its frightening and serious tone. Some 

epic features (sharp prosaic style, songs to the hero) added to the 

standard typology of hero defeating villain. It has often been 

anthologised and has also been published more than once as a 

short book in its own right. The story was also adapted into an 

animated TV specially by American animator Chuck Jones in 

1975 that same year the story was adapted as a Russian animated 

short film (www.wikipedia.com) 
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II.ii. The Plot 
An English family has moved to a bungalow in the jungles 

of India . They discover a young mongoose half drowned from a 

storm and decide to keep it as a pet. The young mongoose, 

named Rikki-Tikki by its new owner, soon finds himself 

confronted by two dangerous, murderous cobras, Nag (the word 

is Hindi for "cobra") and his even more dangerous mate Nagaina, 

who had the run of the garden while the house was unoccupied. 

After that first encounter with the cobras, Rikki's first true battle 

is with Krait, a dust brown snakeling who threatens the poor boy 

(Teddy). Although Rikki is inexperienced and the snake, because 

of its deadly venom and small size, is an even more dangerous 

foe than a cobra, the mongoose defeats him. 

At Nagaina's urging, Nag plans to kill the human family to 

get the house empty again so they can become king and queen of 

the garden. She also reminds him that their eggs would hatch 

soon (as they might the next day) and that their children will 

need room and quiet. Nag goes to the bathroom to wait to kill the 

"big man." Rikki, who sneaks in, grabs Nag by the head above 

the hood. Nag thrashes about furiously, and the noise wakes the 

man, who fires both barrels of a shotgun into Nag, blowing him 

into two pieces and almost hitting Rikki. Nag is then thrown on 

the rubbish heap, where Nagaina mourns for him and vows 

vengeance. 

Rikki, well aware of the threat, enlists a tailor bird, Darzee, 

to distract Nagaina while he searches for her eggs. However, as 

Rikki finds and destroys most of the brood (by stomping on the 

eggs), Nagaina approaches the family at the dinner table in the 

garden and threatens to kill the family's son with her poisonous 

bite. Alerted to the crisis, Rikki races to the family with the last 

egg in tow. Once there, he claims he killed Nag himself and 

shows the egg to distract Nagaina long enough for the man to 
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pull the boy to safety. Nagaina snatches the egg and flees to her 

hole, with Rikki in pursuit. The underground fight is not 

described, but after an agonizingly long time, Rikki comes out of 

the hole in triumph, having killed Nagaina. After this victory, 

Rikki spends the rest of his days defending the family garden 

where no snakes dare to enter (Applebee etal:386-399). 

Kipling has used a very knowledgeable  style, which is still 

loved and it appeals to all the readers and the viewers of this 

story, to advocate the thoughts  that he has believed in, which  

are accepted from the nineteenth century up to now. 

II.ii. Themes 
Any work of art should have a theme, and since this short 

story was written as a Children Literature, it should have two 

main elements firstly entertainment  and secondly  didacticism. 

Kipling could include them both by  the informative themes he 

comprised. 

II.ii.1. Courage 
To distribute the values of virtuous behavior, courage, is 

one such virtue displayed  by the hero, Rikki-tikki-tavi,. Rikki, 

knowing that he has to kill Nag in order to protect the human 

family, is fearful of the cobra's size and strength, but he  

triumphed over his fear  by his own courage, and he succeeded in 

killing the snake. He is rewarded for his courage by being 

considered a hero and given a permanent place in the home of the 

humans. The virtue of courage is further emphasized by the 

story's portrayal of shameful cowardliness; Chuchundra, the 

fearful muskrat who "never had spirit enough to run out into the 

middle of the room" is unable to overcome his fear and, 

therefore, brings out disregard from Rikki and the other garden 

creatures. 
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II.ii.2. Progress and Work 
Progress and hard work were idealized during The 

Industrial Revolution which took place In Victorian England and 

the British Empire expanded greatly. Kipling emphasizes the 

virtue of hard work by contrasting Rikki-Tikki-Tavi's heroic 

behavior with the "insensible" behaviour of Darzee. 

II.ii.3. Loyalty and Duty 
Influenced by the systems of honor and duty evangelized 

at the military prep school Kipling  attended in his late 

childhood. Loyalty  figures as a theme in "Rikki-Tikki-Tavi." 

Rikki is loyal to the human family that takes him in, and his 

loyalty drives him to protect them from the cobras, even to the 

point of risking death. When he attacks Nag Rikki also risks 

death out of a sense of duty regarding his heritage as a 

mongoose. 

II.ii.4. British Imperialism 
Victorian-era imperialism was not just the practice of 

colonization, but it reflected an attitude and philosophy of 
assumed British superiority, Kipling is well known for promoting 
British imperialism in his writing;  which reflects this cultural 
prejudice. The story makes clear that the family living in the 
bungalow in India is an English family, and it is intimated that 
Rikki is a very lucky mongoose for having been rescued by 
humans who are white— which dramatizes the British presence 
in India — is idealized and, in the specific use of the term "white 
men" portrayed as superior to the native cultures of India. The 
culture of the Indian people and their Hindu religion is further 
symbolically put down  in the story when Nag, the villain, is 
directly associated with the Hindu god Brahma. 

II.ii.5. Survival 
The survival of the British family implies both British 

superiority and British domination. Therefore  it is a motivating 
factor behind the action of all the characters , and it seems to be 
the only law that governs the fantasy world of the garden: the act 
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of killing, for example, is not against the laws of  the garden but 
is consistently portrayed as a means towards the more important 
goal of survival for both the heroic and villainous characters 
(www.answer.com). 

One can say that Teddy represents Kipling as he was a 

British-born government official. In addition to that Kipling has 

named the characters of his fable, which are animals, Indian 

names. These are  evidences which  can be  signs of his  attitude 

and philosophy of assumed British superiority. He confirms that 

human beings should be nice and kind to those who are lower in 

class even if the upper classes are their superiors. This is evident 

when Teddy‘s father asks Teddy not to put the mongoose in a 

cage and not to be harsh  in his treatment of such a creature. 

Almost all  critics do agree about Kipling‘s didactic 

themes in his works of prose that "Rikki-Tikki-Tavi"  seems to 

be a simple tale in which the hero and villains are clearly defined 

and good triumphs over evil. However,  the ways by which good 

and evil are defined and represented can serve to make a greater 

ideological point. Kipling, who wrote during the height of British 

imperial power, was a well-known promoter of British 

imperialism.  His ideologies were not absent from his children's 

stories. In the case of "Rikki-Tikki-Tavi," Kipling uses the 

cobras, Nag and Nagaina, as a symbol of evil in order to 

demonize the Hindu culture and thereby promote the British 

agenda of rule over India (Fernando.Tamara.answer.com). It 

seems that he was also influenced by Christianity that he depicts 

the villain as a snake. Also he was swayed by the Indian myths 

(ibid). 

According to other critics Kipling is the kind of author 

who believes and wants others to believe that the British 

colonialism is for the benefits of all, as he is so sensitive and 

intelligent writer, he could manage his ideology 

(Montefiore:299). 
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II.iii.  "Rikki- Tikki- Tavi " as a Fable. 
A short story which usually deals with animals and  

teaches a lesson. Kipling had utilized these animals to reproduce 

his  belief in imperial subject matters with other moral topics in 

addition to the entertainment which is the primary aim of 

Children Literature. 
         Fable, in literature, an anecdote with a moral in 

which the characters are animals behaving as humans. 

The fable was a popular literary genre in Greece, as in 

other countries, at all times. Quintilian observes that it 

appeals particularly to the simple and uneducated. It is 

not found in Homer, but occurs in Hesiod and 

Archilochus. By the end of the fifth century BC Greek 

fables were generally attributed to Aesop; they were 

probably written in prose. A collection of ‗Tales of 

Aesop‘ was made by Demetrius of Phalerum. The 

earliest surviving collection of fables is that of Babrius, 

probably of the second century AD, written in 

choliambic verse. It enjoyed wide popularity.  (Classical 

Literature Companionwww.crude-experts.com) 

This parable is a narrative not based on fact. It is imaginary 

that was handled cleverly by Kipling to amuse his readers and 

still doing so up to now. Even it might be an entertainment and 

often an oral account of a fictitious occurrence: anecdote, story, 

but it still captures the attentions of all its viewers, through the 

animations and movies of real actors in the American Cinema. 

Kipling had manipulated the animals and their moral 

constitution and their  natural disposition to teach, educate and 

instruct his readers various subjects. ―Fight for survival‖ and 

―law of the jungle‖ are drawn in this fable to reflect good versus 

evil. Children are also produced to different kinds of animals, 

their way of living, names and their positions. 

Unlike old and traditional fables, Kipling had not given his 

animal  characters human attitude. His beasts live two different 
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situations. Firstly they communicate with each other by their own 

language, secondly they behave in a very normal, usual and 

ordinary way while mixing with human beings. 

Using a simple narrative style, Kipling had written his 

fable to be effortlessly understood by the booklovers. ―Fable is  a 

fictitious story that uses animal characters to express or teach a 

moral lesson  (M Reitz. Joan: Fable)‖. 

Kipling turned out to be very talented . He had not been 

the first writer who was able to empathize (in this case it means 

to humanize) the animal world but he was definitely the first one 

who created the empire of animated animalistics – in spite of 

tautology-- in so picturesque and colourful tones. All the animals 

conduct themselves as people, have their own souls, and they 

have the same hierarchy of power as in human society. One may 

say it is a real projection from human society (Igor Burnashov, 

the Kazak National University). 

In spite of Kipling‘s imperialism and colonialism in this 

Fable, it should not be considered as only anti-human. The gifted 

author had fashioned it in a very distinctive way to represent the 

power of good and evil. What is more, this fable has shown the 

humanized animals in two different manners. Firstly, while these 

animals are in the middle of other animals are  humanized and 

having been animated, secondly, while being with human beings 

they (animals) act just like pets, which is so loved by the majority 

of children all over the world. 

According to his work, Kipling  can really be called a 

jingoist and this is enough to show that his human values 

dominated over his possible orthodoxy (ibid). 

One can see that not only the people who wanted to enrich 

themselves as a result of British imperial conquests but also those 

of them who created the Empire and worked together with the 

natives side by side have been depicted in Kipling‘s fable. 
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III. The Nun’s Priest’s Tale. 
The Nun‘s priest is one of the characters in The 

Canterbury  Tales of Geoffrey Chaucer written in  Middle 

English in 1387-1400.  He is one of three priests in the General 

Prologue given a bare mention after the Prioress. But only one 

Nun‘s Priest tells a tale ; and our only description of him comes 

from the Host , who calls him powerfully built and his tale is the 

eighteenth one and it comes as a response to ―The Monk‘s Tale‖. 

His tale is one of the twenty-four  stories of Chaucer‘s 

Tales, which might  have been written at any time after 

1381(there is a reference in it to the Peasants‘ Revolt of that 

year). It is based on an animal fable  which Chaucer probably 

found in one of the popular collections of stories concerning  

Reynard the Fox and his tricks which had began to be built into 

beast epics in the twelfth century. Preachers naturally found such 

stories useful in sermons. These would open with a text from  the 

Bible or other sacred  works. This tale, in the mouth of its teller, 

such a sermon, in a perfectly conventional form, with the lesson 

firmly stated at the end does not trust flatterers (Tarapp et 

al:176). 

However, Chaucer‘s Tales are fabulous and amazing 

works of art which are considered to be one of the main reasons 

behind the appearance  of the short stories of modern time. Hence 

the Nun‘s Priest‘s Tale is , also , more than a sermon or  a moral 

lesson. It is another  illustration of that quality which makes 

Chaucer one of the greatest poets in the language through his 

ability to work within  a convention and transform it.  Chaucer 

has taken two conventions -- the theory and practice of rhetoric 

and the beast fable -- which makes a spectacular distinction with 

the sparkling amusing, erudite tale of the Nun‘s Priest‘s Tale 

(ibid). 
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The Nun‘s Priest‘s Tale is written in a  the mock heroic 

epic style: 
Written in an ironically grand style that is comically 

incongruous with the ―low‖ or a trivial subject treated. 

This adjective is commonly  applied to mock epic, but 

serves also for  works or parts of works using the same 

comic method in various forms other than that of the 

full-scale mock-epic poem (Baldick:212).  

He has written his tale , ―The Nun‘s Priest‘s Tale‖, in a 

poetic language but it is filled with  different kinds of ironies, by 

the use of human aspects of these barnyard creatures, to show the 

absurdity of human ambitions (Coles Notes: 64). Furthermore the 

story is overflowing with the classical allusion ,with discussion 

about heavenly foreknowledge, and with a high moral tendency. 

It is a comic irony by being presented by a barnyard chicken. 

III.i. The Plot: 
When Chaunticleer, the cock, dreamt of a beast roaming 

his yard and was confused by that and by the hen, Pertelote, 

which said that it was cowardly of him, the cock, to be frightened 

by a dream. She added that it was because of eating too much, 

and she recommended a laxative  for him. He  disagreed with her 

and supported his  speech by quoting a few authors who maintain 

that dreams had very definite  meanings. Referring to a story of  

the two pilgrims and he quoted several more authorities by 

reciting the Dream of Scipio, St. Kenelm, Danial , Joseph‘s 

interpretation of dreams, and Andromache‘s dream. Later he tried 

to avoid being unkind with her he quoted a Latin phrase, which 

he translated mockingly as ―woman was man‘s joy‖. 

Shortly the cock began to run by catching  a sight of a fox, 

Daun Russel, the later cheated the cock by calling him in a low 

voice that he the fox wanted to see if the cock could sing as well 

as his father had done. afterward the fox grasped him by the neck 

and made off with him. Being rescued by the widow, the owner 
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of the land, and her daughters and all the animals of the barnyard, 

Chaucer has used  subtle technique to demonstrate the mock 

heroic epic by comparing this event with the fall of Troy (593-

594). The cock tricked the fox by his own tool. The cock asked 

him to throw few insults on the others. Abruptly the cock flew 

upon the tree, when the fox opened his mouth. And finally the 

fox failed to lure the cock again because he had learned the 

lesson (Austin:34-67). 

III.ii. Themes: 
Chaucer wanted to criticize human beings and the 

meaninglessness of life through his distinctive style to treat the 

simple events in a highly ornamented manner (J. B. Tarrp 

etal:177). The sermon that Chaucer would like to tell is ,also, that 

the fox stands for the devil which wants to seduce the Christian, 

the cock and the widow stands for the church (ibid.). Moreover 

the Tale is of the cock in charge of  hens, which is closely related 

to the priest‘s own authority over women 

(www.exampleessayes.com) 

Using the fable as an amusing means to teach morality, the 

cock has fallen  because of being  proud, which is an immoral 

attitude. Chaucer gives the reader  an idea about flattering and 

flatterers and he helps to censure   this  human aspect. 

Chaucer uses allusions or references to people, places or 

even historical events as Troy, Adam and Eve, cries of Roman 

matrons, and  Josephs  interpretations of dreams…etc., which  

appeal to the reader, so that he can reflect the trivial issue he 

wants to convey. 

Free will is also treated in this tale, God must at all times 

have correct foreknowledge of human actions, since He is the 

Omniscient. As a man has ―free choys‖, he is responsible for the 

good and the evil (Austin:30). 
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III.iii. The Nun’s Priest’s Tale  as a Fable. 
A traditional story or tale that has no proven factual basis, 

is one of the very amusing works of Chaucer. His Tale is a fable 
          Short comic tales making a moral point about 

human nature, usually through animal characters 

behaving in human ways. The great majority are first 

recorded in Ancient Greece or India; they became very 

popular in medieval Europe in both oral and literary 

versions, especially those about the trickster Reynard the 

Fox. By now, many are regarded as traditional English 

tales, their foreign origins forgotten (EnglishFolklore:) 

http://www. answers.com/topic/fable  

Animals which have all abilities that human beings 

have. Those animals have the manners and the attitudes  of  

sophisticated, lively and energetic men, were used 

humorously to censure the meaninglessness of life. Chaucer 

has utilized his animated animals to demonstrate  his mock 

epic style. 

Almost all of  his characters are animals, though they 

are framed by human beings, who appeared at the 

beginning and at the end Just to give  human frame or 

setting to the animal drama which is about to unfold. It also 

gives the sense of connection between  human affairs and 

the animals fable ,which is the main concern of the Tale 

(Austin:22). 

As the source of entertaining and compelling, the 

fable, is what the stage manager, the Host, asked to be told 

to comfort the pilgrims after being depressed and 

disheartened by The Monk‟s Tale. Also to amuse and keep 

the pilgrims amused used to tell traditional fable stories and 

passed on from generation to generation , although they 

started to rely on their oral tradition to pass down their 

histories and worldviews. 
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Chaucer‘s Fable is notable by his use of the mock 

heroic, which refers to the Bible, myths, historical 

information  and legendary events to obtain his aims out of 

his work. 

Ethical, ethics, moral and morality are the themes 

behind many works of art. Either they are treated directly or 

indirectly, by divergences.  Thus Chaucer employed his 

fable to reflect his sermon to his readers . 
fable, brief allegorical narrative, in verse or prose, 

illustrating a moral thesis or satirizing human beings. 

The characters of a fable are usually animals who talk 

and act like people while retaining their animal traits. 

The oldest known fables are those in the Panchatantra, a 

collection of fables in Sanskrit, and those attributed to 

the Greek Aesop, perhaps the most famous of all 

fabulists(Columbia: ―fable‖). 

Beasts, monsters, creatures and living things  are usually 

represented as characters in a story that was  written in poetry 

to illustrate  and to  teach a moral lesson. That is Chaucer‘s 

Fable. 

  Conclusion 
To appreciate any work of art, nearly, one has got to be 

entertained by its subject. Fable is the genre that almost all those 

who read it or even hear it since their early childhood, feel 

affection for it. What's more, they never forget the moral themes 

it evokes and states. Habitually   these stories become as 

proverbs  in  the cultures of the majority  of the whole world. 

Chaucer had wittily used this genre in his masterpiece The 

Canterbury Tales , in The Nun‟s Priest‟s Tale; which becomes as 

a starting point of gratifying for the pilgrims, as they were  

depressed because of the Monk‘s Tale. Hence, Chaucer 

considered it as a relief for the pilgrims, though it contains many  

ethical themes . Human attitude also was given to Chaucer‘s 

animals in his fable  even if he had framed those animals by the 
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human characters, the widow and her daughters, the animals have 

the ability to use logic  and reason to convince each other. 

However it is Chaucer‘s wittily use of allusion  and citations. 

Chaucer‘s fable is the first English fable that influenced a 

good number of  authors. It refers to many  grand dealings, either 

religious by referring  to the Bible, historical, by mentioning 

Richard the Lionheart; legend, by being related to the Arthurian 

legend; or myths, by giving some descriptions to the falling of 

Troy. Although it has the fable form and being framed by human 

beings, it congregates numerous  subjects, which can be 

deliberate on the perspectives of fable. 

The pedagogical, didactic, instructional, and educational 

technique of writing fable was Kipling‘s writings of his, colonial 

literature, children short stories.His works add together  the old 

style of fable and giving  other information about different kinds 

of animals, their ways of living, their opponents   and how can 

they fight for their survival. Kipling‘s works still attract the 

attentions of the contemporary readers , and viewers who watch 

the animation films of his works and  the children video games 

which contained the characters of his fables. 

Readers are  captured by the great  fables  of Kipling, 

though he was preceded by other fabulists . His characters are 

known by the majority of the world children and adults as well as 

the elders. 

This work is intended not only to present the author‘s 

practical innovations while teaching the 'British Foreign Policy' 

course, but also to arouse the real interest of all those readers 

who want to know Kipling‘s fable and his own creativity. His 

creativity  in fable writings deserves to be investigated more and 

more. 

 
 

   

 

 Fable in chaucer’s 
“The nun’ s priest’s tale” 

 

 أمل محمد جاسم م. م.
 0202األول كانون (5العدد)

  23 

 

 جملة آداب الفراهيدي

Bibliography  

Arthur, Applebee N.  et al. The Language of literature.USA: 

McDougal Little Inc. Printed in the United States of 

America,1997. 

Austin. Robert J. Chaucer‟s Canterbury Tales The Nun‟s Priest‟s 

Tale. Canada: Coles Publishing Company Limited. 1977. 

Baldick. Chris. The Oxford Dictionary of Literary Terms. New 

York: Oxford University press, 2008. 

Board. Coles Editorial. Chaucer Canterbury Tales. Toranto: 

Coles Publishing Company Limited: 1980 

Drabble. Margaret. The Oxford Companion To English 

Literature. New York, fifth edition: Oxford University Press, 

1985. 

Encyclopedia Britannica: Encyclopedia Britannica, Inc. London: 

1977. 

Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft 

Corporation. All rights reserved. 

Morner. Kathleen and Ralph Rausch. NTC „s Dictionary of 

Literary Terms . Chicago:NTC Publishing Group, Inc. 1991. 

Ousby. Ian. (Edit) . Companion to  Literature I English .London : 

Forward by Margaret Atwood. Published by Wordsworth 

Editions Ltd,1994. 

Schmidt. Michael. The Great Modern Poets: Quercus. 

Trapp, J. B. et al. (eds.). The Oxford Anthology of English 

literature . London: Vol:  1. Oxford University Press, Inc 1973. 

Webester. Merriam. Encyclopedia of Literature: Merriam-

Webster, Incorporated, Publishers ,Springfield, Massachusetts 

.United States of America:1995. 



 
 

   

 

 Fable in chaucer’s 
“The nun’ s priest’s tale” 

 

 أمل محمد جاسم م. م.
 0202األول كانون (5العدد)

  24 

 

 جملة آداب الفراهيدي

Wilfred Stone, Nancy Huddleston Packer and Robert Hoopes : 

The short Story: An Introduction. New York:  McGraw-Hil Book 

Company, 1983. 

WEBSITES: 

http://www.answers.com/topic/fable 

www.answer.com topic/rikki-tikki-tavi-story-7 

www.ColumbiaEncyclopedia.com 

www.crude-experts.com 

http://www.exampleessays.com/viewpaper/2144.html(chaucer‘s 

mock heroic  fable: the canterbury tales) 

http://www.kipling.org.uk/facts_burnashov.htm 

Iec.oxfordjournals.org(Montefiore. Janet. Day and Night in 

Kipling) 

http://lu.com/odlis/odlis_f.cfm 

http://www.saudiaramcoworld.com/issue/197204/kalila.wa.dimn

a.htm 

(Paul Lunde: Illustrated by Don Thompson. July/August 1972 

www.wikipidida.com. 

 
 

   

 

 Fable in chaucer’s 
“The nun’ s priest’s tale” 

 

 أمل محمد جاسم م. م.
 0202األول كانون (5العدد)

  25 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 اخلالصة
منذذذج  اذذذر خ، ذذذصر ذا خ،لشذذذا جخل خ،انشذذذ صل خ،  ألخن ذذذا ىذذذ    ذذذ   خ انذذذص  
خ  ب ذذذا خ  حذذذر  بذذذصج ألخ، ذذذ   ائذذذل  ذذذل مذذذع نأل، ذذذي خ،ذذذج ع  مذذذص   ذذذمئألنيص نأل  رألألنيذذذص نأل 
 لرؤنيذذص    ذذ م ئألع بيذذص  ألر ذذن ج،ذذي  ننيذذص  ئذذ  مذذع ن ت خ  وذذصل أل، نيذذص  لذذرن أل و ذذ  

 خ،مم ئا  مع قبل خ،لرخء خ،بص،غ ع ب بت  رخ  يص
  صألل ىجه خ،ملص،ا   ذي   خ،وذألء ىيذل خ،لشذا جخل خ،انشذ صل خ،  ألخن ذا  ذ  

 ص  ((  -     -اوري األ ر )) قشا رال خ،  ع خ،رخىت(( أل رأل  صر   بينغ )) ر   
بصإلوذذذص ا  ،ذذذل ج،ذذذيا  نيذذذص   ذذذصألل  رخ ذذذا خ،لشذذذا جخل خ،انشذذذ صل خ،  ألخن ذذذا ألخشذذذييص 
بصى بصرىذذص ان ذذصج ن ب ذذصج  أل ذذج،ي  اذذرا خ ذذ ن خن خ،لشذذا جخل خ،انشذذ صل خ،  ألخن ذذا  ذذ  
 الج مع ىجخ خ،ان  ألخ،لشا خ،لش رة ،    بينغ  ىالألة ىيل ج،يا ربمص  مذ   ذ  خ،ئذألع  
، ل  ن   رة ىع خ،ورألق ألخ، اصبو ب ع خ،ئمي ع  ي يمص  ألنن رخج  أ   خ،نص مذا ألخ، ذ   ذألا  

 ن ص ج خ، رخ ا 
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ة
ّ
 مشكلة كتابة بعض احلروف العربي

ة
ّ
ة صوتي

ّ
 دراسة لغوي

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعّزةىعدنانىأحمدىعّزتد.ى

ىن
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكلّوةةةةىالتربوةةةةى/ىدهةةةو ىجامعةةةة

ىن

 امللخّص

مػف ، األلؼ كالتػا  كالػكاك: ابة ثالثة حركؼ ىيعالجنا في البحث مشكالت كت
فمػػػف حنػػػث شػػػكميا فػػػي  ك ؿ ، فأٌمػػػا األلػػػؼ، خػػػالؿ العكاعػػػد الماكنػػػة والنحكنػػػة كال ػػػرفنة 

، مبٌننػػنفى  ثػػر ال ػػكامت كال ػػكاتت فػػي اخػػتالؼ  شػػكاليا، الكممػػة  ك كهػػطيا  ك اخرىػػا
، ات  ك الحػػركؼفيػػذا مٌمػػا نت مٌػػؽ ب مػػـ ال ػػرؼ الػػذم نتانػػر فنػػو الم نػػ  بتانػػر الحركػػ

 ٌمػػا ك ، الػػذم بحثنػػا فنػػو زنػػادة األلػػؼ  ك الػػكاك  ك حػػذفيما، فضػػال عٌمػػا نت مػػؽ ب مػػـ النحػػك
كعالقػػػة ذلػػػؾ بال ػػػناة الا منػػػة  ك ال ػػػناة ، التػػػا  فمػػػف حنػػػث شػػػكميا فػػػي اخػػػر الكممػػػة

ككاف ذلؾ مف خالؿ تناكلنا الماػردة مناػردة هػكا  اهػما كانػت  ـ ، االهمنة  ك غنر ذلؾ
فضال عف دخكؿ ب ض الهكابؽ ،  ك مف خالؿ تناكليا في هناؽ الجممة، اف ال  ـ حرف

 ف الجػػداكؿ  رؤنتنػػاك ، كك ادتنػػا فػػي التػػدرنس .فػػي كتابتيػػا  ك المكاحػػؽ عمنيػػا ك ثػػر ذلػػؾ
كتعمػػػؿ مػػػف الجيػػػد ، كالمخططػػػات تػػػرنل الطالػػػب كترهػػػـ لػػػو  ػػػكرة الم مكمػػػات كاضػػػحة

فمػػػػا نكتػػػػب فػػػػي عػػػػدة  - ارىاالمبػػػػذكؿ فػػػػي التركنػػػػز كمحاكلػػػػة جمػػػػ  الم مكمػػػػات كاهػػػػتذك
فػي البحػث ب ضػا مػف   كردنػا -مكف  ف ندرج في جدكؿ كاحػد نكضػل الكثنػرن احات 

فعكاعػد الكتابػة ال تتانػر كلكننػا ، ذلؾ لتنهنر العكاعد كمحاكلة جم يا في مهاحة كاحػدة
 .كمف زاكنة  خرل فحهب، ن رضيا بشكؿ مختمؼ
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نمػاك ، ة فنيػا الجدنػدبحكث ال ممن ػة كػاللنس بالضركرة  ف تككف البحػكث الماكن ػ  ا 

ة ىذه األناـ الماة ال ربن  ما ت اننو ك ، فاتدتوفي الحاجة إلنو ك الماكمِّ ة البحث تكمف  ىمن  
مػػا ت اننػػو  كلػػنس ،بهػػبب الجيػػؿ بالعكاعػػد ال امػػة لكتابتيػػاإف ىػػك إاٌل مػػف تػػدىكر كتػػابي 

تعػػ  فػػي  يػػا كثػػر األخطػػا  فن، ثالمػاإلنكمنزنػػة ف ،الماػػات األخػػرلال ت اننػػو ة ال ربنِّػػالماػة 
عمنػػو األمػػر  سي بً تىػػمٍ فمػػنيـ مػػف نى ، حػػركؼ ال مػػة الكاق ػػة فػػي كهػػط الكممػػة  ك فػػي نيانتيػػا

 ك نضػػػ و فػػػي ،  ك ال نكتبػػػو فػػػي نيانػػػة الكممػػػة،  iوحػػػرؼ الػػػػ بػػػػ   eو فنبػػػدؿ حػػػرؼ الػػػػ
ؿ   قبػiفنض  الحرؼ و، كقد نخطئ ب ض مف نكتب، وي ـ عمنو فنو  ف نمانى مكض  نتحت  

،  Iوالحػػرؼ    قبػػؿ الحػػرؼ (eفػػي كممػػات نجػػب  ف نكػػكف فنيػػا الحػػرؼ  (e) الحػػرؼ
 before(e) :كلػك عػرؼ العاعػدة التػي تعػكؿ، كذلؾ بهبب العكاعػد غنػر الم ركفػة لدنػو

except after (c)وI   ولكتػب الكممتػنفbelieve: ك  ُو نػؤمف : receive)نهػتمـ(
  ِو

فضػال عػف ذلػؾ نجػد ، عند النطؽ بيمػاب كرة  حنحة عم  الرغـ مف تشابو ال كت 
، بؿ ال عالقة لػو  حنانػا، األخطا  تع  في الكممات التي تماظ بشكؿ نختمؼ عٌما نكتب

 (psychiatric:: كػػأف تماػػظ   ػػكات م ننػػة بػػدؿ   ػػكات الحػػركؼ المكتكبػػة كمػػا فػػي
 (c)تماػظ وكػام  ك(chi) كتماظ وهػام   (psy)حنث   ّوطب الناس  ك الطب ال عمي 

، (k)ك (c)كقػػػد ني بِّػػػر  كثػػػر مػػػف حػػػرؼ عػػػف  ػػػكت كاحػػػد كمػػػا فػػػي حػػػرؼ ، وؾ تماػػػظ 
 (mnemonics: كقػػػػد تكتػػػػب حػػػػركؼ ال تماػػػػظ   ػػػػكاتيا كمػػػػا فػػػػي كممػػػػة، (s)ك (c) ك

كمثػػؿ ىػػذا ، فػػي بدانػػة الكممػػة (m)حنػػث ال نماػػظ  ػػكت الػػػ   ْو  هػػالنب تعكنػػة الػػذاكرة
 . كثنر جدا في الماة اإلنكمنزٌنة

ف اهػػػتخدمت الحػػػركؼ كتختمػػػؼ الماػػػات فػػػي الكت الماػػػة  كمػػػا فػػػي، ناهػػػياابػػػة كا 
ال نرل لمحركػات مػف كجػكد اليػا  بشػكؿ داتػرة وق   بػؿ نػرل حػرؼ، الكردنة مثال فنحف و

ػؿ : زه الـو كما في، الاتحة نكتب بدؿ رىجي
بػو  دى ً ػا إف قي  ٌمػ،  ٔو فهػتؽ: فهػتو ؽو  ك  ٓو
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: لكػػػػو فػػػػتىػػػػو و فنكتػػػػب عمػػػػ  شػػػػكؿ اليػػػػا  فػػػػي بدانػػػػة الكممػػػػة كمػػػػا فػػػػي كممػػػػة حػػػػرؼال
ف انتيت بو الكممة كما في  ، ٕومناهبة  ، بػدؿ الضػمةكنػرل الػكاك ،  ٖوثالثػكف  :وهنيػػكا 

كال ، كمػا فػي كممػة وكػكردل ، الكهػرة كالنػا  غنػر المنعكطػة بػدؿ  ٗواثناف : كما في ودك
: كمػا فػي كممػة وشػن رننو، هتان  عنيا بتكػرار الحػرؼني  التي،  ٌّ  كجكد لحركة الشد ة و

نكػرر حػرؼ ال مػة  كػذلؾ، ىي بيذا تشبو الكتابة ال ركضػنة عنػد فػؾ اإلدغػاـك ،  ش رن ة
 ك النا  في ، نمكذج : ونو مككنو،  َُونو بكك: لـ نكف وكما في  ،عند المد كالكاك مثال

 . العرا ة كالكتابة تً مى يي مثؿ ىكذا قكاعد هى  تٍ فى رً كمت  عي ، شرن ة : وتاننف
فػػي ىػػذا  األكبػػر ثػػركػػاف لػػو األ، بػػة التكلنانػػةرنعػػة الكتااعتمػػاد ط كنبػػدك لػػي  ف  

فيػي قػد تكػكف ، فضال عف طرؽ التػدرنس التػي تختمػؼ مػف مجتمػ  إلػ  اخػر، التدىكر
، فاشػػمة فػػي اخػػر غنػػر ناجحػػة بػػؿ يػػا دكف شػػؾ قػػد تكػػكفلكنٌ ، ناجحػػة فػػي مجتمػػ  م ػػنف

 كلنس كجكد ىػذا الخمػؿ ن نػي، نة كفشميا م  لاة  خرلناىنؾ عف نجاحيا م  لاة م ن  
بػػؿ نجػػب عمننػػا بك ػػانا تدرنهػػننف فػػي إحػػدل ، نحو  ك التعمنػػؿ منػػوحعػػدـ محاكلتنػػا ت ػػ

 .ناالمؤههات الت منمنة ال منا  ف ن الج ىذا ما  مكن
 كتابة احلروف 

فػالحرؼ ، الاػكننـك قد تجدر اإلشارة ىنا إل  ضركرة إنضاح الاػرؽ بػنف الحػرؼ 
ركؼ المبػػػاني الثماننػػػة ، كالحػػػرؼ كػػػؿ  كاحػػػد مػػػف حػػػ ُُوطرفػػػو كجانبػػػو: مػػػف كػػػٌؿ شػػػي 

كحػػركؼ المبػػاني تػػدؿ  ، كتهػػٌم  حػػركؼ اليجػػا ، كال شػػرنف التػػي تتركػػب منيػػا الكممػػات
. كالحػػرؼ كػػؿ  كاحػػد مػػف حػػركؼ  ُِوكتػػربط بػػنف  جػػزا  الكػػالـ، عمػػ  م ػػافو فػػي غنرىػػا

كىػػػي  حػػػد  قهػػػاـ ، الم ػػاني التػػػي قػػػد تتكػػػكف مػػػف  كثػػػر مػػػف حػػرؼ مػػػف حػػػركؼ المبػػػاني
كحػركؼ ، كنظير لو م ن  مف خالؿ الجممة،  ُّوكالا ؿ كالحرؼ االهـ: الكممة الثالثة
، كالتنػػدنـ، كالتحضػػنض، كالشػػرط، كالتاهػػنر، كالجػػكاب، كالناػػي، ال طػػؼو الم ػػاني ىػػي:

، كاإلشػااؽ، كالترجػي، كالتمني، كاالهتاياـ، كالتككند، كاالهتعباؿ، كالم درنة، كال رض
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، كالهػػػكت، كالتأننػػػب، كالب ػػػد، االبتػػػدا ك ، كالزجػػػر، كالػػػردع، كالت منػػػؿ، كال ػػػمة، كالتشػػػبنو
، كالمشػػػػٌبية بالا ػػػػؿ، كالنيػػػػي، كاألمػػػػر، كالجػػػػـز، كالن ػػػػب، كالنػػػػدا ، كالتنػػػػكنف، كالطمػػػػب

 . كغنر ذلؾ  ُْو كالتنبنو، كالجر، كال اممة عمؿ لنس
كتب ػػػػث ،  ٌمػػػػا الاػػػػكننـ فيػػػػك   ػػػػار كحػػػػدة  ػػػػكتنة تحػػػػدث تمننػػػػزا فػػػػي الم نػػػػ 

، فتككف جز ان  هاهنا مف الكممة الماردة  ُٓوداللنةاختالفات  رفنة كنحكنة كمايكمنة ك 
 ك تككف جز ان مف  بهط  ناة لاكنة ذات م نػ  من زلػة عػف … كالبا  كالتا  كالثا  ك

 . ُٔوالهناؽ
كنهػم  الاػػكننـ  ػػكتكنا  ك  ػكتنما، إال  ف األكؿ  فضػػؿ، ألف األخنػػر ن ػػاو 

ف عػػدد الاكننمػػات فػػي ، كعمػػ  الػػرغـ مػػف   ُٕواألكؿ م ػػٌرب كن ػػاو الثػػاني غنػػر م ػػٌرب
،  ُٖوالنظاـ ال كتي محدد فإٌف ب ضان منيا قد تنطؽ مختماة  حنانا في هناقات مختماػة

ألف الاكننـ ىك ال كرة الذىننة المثالنة لم كت،  مػا اإلنجػاز المحعػؽ لم ػكت فنهػم  
 االلكفكف  ك ال كنتكف.

ننمػػػػات كالاكننمػػػػات قهػػػػماف: فأمػػػػا األكؿ كىػػػػك المبنػػػػات األهاهػػػػنة كنهػػػػم  الاك 
األكلنػة  ك األهاهػػنة،  ك التركنبنػػة، كفنيػػا تػػدرس األ ػػكات الماػػردة بنكعنيػػا: ال ػػكامت 

، كالاكننـ ىنا  ُٗوكال كاتت، كنمكف نطعيا عم  اناراد، ترهميا األبجدنة بحركؼ ممنزة
ف كاف لو دكر في الم ن ، لكنو حنف ن طي م ن  م ننا نهػم  مكرفنمػا  ال م ن  لو كا 

 مثؿ تا  التأننث.
 ما العهػـ الثػاني فنهػم  الاكننمػات الثانكنػة  ك فػكؽ التركنبنػة  ك فػكؽ معط نػة 

، تحػدث تمننػزا فػي الم نػ ، ال  َِوكىي كحدت تطرنزنة ذات مازل في الكالـ المت ػؿ
، تتمثػؿ  ُِوبناهيا، ألنيا كحدات ال نمكف النطؽ بيػا منا ػمة عػف الاكننمػات التركنبنػة

، كالنبػػػر،  ِِوات، كبدانػػػة المعػػػاط  كنياناتيػػػافػػػي ظػػػاىرة الطػػػكؿ  ك الع ػػػر فػػػي األ ػػػك 
 . ِْو، فتؤثر في تانر الداللة كالهنما الداللة التركنبنة ِّوكطكؿ النامة، كالتنانـ
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،  ب، بػػوكمػا فػي البػا  ، كنتاٌنر شػكؿ الحػرؼ ال ربػي نظػرا لمكق ػو فػي الكممػة
، س ، هػنف وهػػكال،  خ، خػػوكالخػا  ،  ح، حػػوكالحا  ،  ج، كالجنـ وجػ،  ث، ثػوكالثا  
،  ع، ػػػػ  ،ال ػػػنف وعػػػػ، ػ ػػػػك ضادوضػػػػ، ض ، الك  ،ال ادو ػػػػ، ص ك ش ،  ،ف وشػػػػكالشػػػن

، كالالـولػػ ،ؾ ، ػكػػ،كالكاؼوؾ، ؽ ، العػاؼ وقػػك ، ؼ ، كالاا وفػػ ، غ ،، ػغػاػ، كالانف وغػ
ال مشػكمة ك  ، م، ػي، كالنػا  ونػػ ، ػو، ػيػػ، كاليا وىػػ، ف ، كالنكف ونػػ،  ـ، كالمنـ ومػ ، ؿ

 : ىيك في ذلؾ إاٌل م  ثالثة  حرؼ 
 : األلف بنوعييا -ٔ
 واأللؼ الطكنمة كاأللؼ المع كرة : المننة بشكمنيا . 
 كعمػػ  الػػكاك، كعمػػ  ، كعمػػ  األلػػؼ، المناػػردة: والنابهػػة واليمػػزة  بأشػػكاليا المت ػػددة

 . النبرة 
 كالمربكطة . ، الماتكحةو: التاء بشكمييا -ِ
 . كتابتيا كحذفيا الواو -ّ

 : نوعي خط الكتابة أن نتكّمم عمى الكتابة من ذكر البدَّ قبل
 العناهػػػػػي كىػػػػػك خػػػػػط الكتابػػػػػة االعتنادنػػػػػة الػػػػػذم نهػػػػػت ممو فػػػػػي الكتػػػػػب كالجراتػػػػػد: األول

  ك كفؽ قكاعد اإلمال .، كالمجالت كنككف رهـ الكممة فنو حهب النطؽ بيا
 كمػػا الخػػط غنػػر العناهػػي كىػػك الخػػط الػػذم كتبػػت بػػو كممػػات مػػف العػػراف الكػػرنـ: الثاااني

،  ِٓومخالاػػا لمنطػػؽ كلعكاعػػد اإلمػػال  ،كجػػدت فػػي الم ػػحؼ الشػػرنؼ كجػػا  رهػػميا
 : نذكر منيا

خط 
 الم حؼ

 اآلنة الخط العناهي

 رحمة ۋ
 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈ   ۈٴۇۉ    ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉچ

 .[ُِٖ: البعرة]
 چۅ  ۅ  ى  ى    ۋ   ۋٴۇ    ېڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ې  ې    ۉ  ۉ  ېچ 
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 .[ٔٓ: اؼاألعر ]
ڤ    ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿ  ٹ  ٿڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿچ 

 .[ّٕ: ىكد]چ

 الجكارم ٻ
 .[ِّ: الشكرل] چڦ  ڦ  پ        پ     ٻٱ  ڦ  چ 
 .[ِْ: الرحمف] چچ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ    ڄچ  چ 
 [.ُٔ: التككنر] چڇ   ڍ      کچ 

 فارىبكني ائ
: البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة] چچ    چ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چچ 
َْ]. 
 چى  ائ  ى  ىى ې    ې  ې     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى     ى چ
 .[ُٓ: النحؿ]

  ى  ى  ى    ى   ى   ائ    ى  ى  ى  ى  ى     ى  ىچ  نمشي ائ

 .[ِِ: الممؾ] چ

ـٍ مف   ڇ   
چ  چ  چ   ڇ چ    چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ ... چ

 .[ّٓ: نكنس] چ ...
: انًُلللللللللم] چ...ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ       ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ ڎ    ڇچ 

٠٦.] 

ے
 نىٍهألكنؾ  ِٔو

ۉ  ۉ      ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ېڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ۓے  ۓ   ےچ 

: البعػػػػػػػػػػػػػػػػػرة] چ  ى  ى   ى  ى  ى  ىىې  ې  ې     ېۅ     ى  ى
ُٖٗ.] 

  هألكـ ائ
  ى  ىى  ى  ائ        ائ  ى  ىى  ى  ىى  ى  ى  ىچ 

 [.َٗ: األن اـ] چی  ی    ڈ  ڈ   ى

 [.َٕ: الكيؼ] چۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۇڭ   ڭ  ڭ  ې  چ  تهألني ۇ

 دعاني ائ
: البعػػػػرة] چ... ائ  ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى   ى  ىچ 

ُٖٔ.] 

 [. ٔ: العمر] چ   ى  ى  ى  ى  ائ  ى  ى  ىى  ىچ  الداعي ائ

 [.ٖ :العمر] چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ    ٹٹٹ  ٹ     چ 

 [.ِِٖ: البعرة] چ ...ہ  ہ  ْ  ّ   ْ    ہ   ہ ... چ كال تهأمكا    ہ   ہ

 [.ُّّ: األن اـ] چ...ڤ  ڤ  ٹٹ  چ  غني   ۋ
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 [.ْ: الاجر] چٹ  ٹ     پ  ٹ چ  نهرم ٹ

: البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة] چ ... ٹ  ٹ        ٹپ  ٹ     پپٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  چ  همنماف پ
َُِ.] 

 اهماعنؿ ۆ
 [.ٖٔ: األن اـ] چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڎڌ  ڌ  ڎ  کچ 

  ى  ى   ائائ  ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى   ى  ىچ  دعاني ائ

 [.ُٖٔ: البعرة] چڈ     ى  ى  ى  ى

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٹٹ  ٹپ  ٹ   پ  پ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  ن مة اهلل پ  ٹ   

 [.ّْ: إبراىنـ]

 چے  ے    ۓ    ْٓ  ّ  ْہ  ہ       ہٹ  ۀ         ۀ  ہ  ڻڻ  چ  الحناة ڻ
 [.ِّ: األن اـ]

 [.ُٔ: طو] چڃ  ڃ    ڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  چ  ىكاه ڃ

: البعػػػػػػرة] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڳڎ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ ...  چ  كاهلل ندعك   گ  گ
ُِِ.] 

 چڇ  ڇ     ڑ  ڑ          ڇ           ڇ       ڍ     ڍڈ  ڍ  ڎڌ   ڌ  چ  الربا ڎ

 [.ِٕٔ: بعرةال]

 [.ّ: عمراف اؿ] چٿ  ٹ  ٿٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  چ  التكراة ٿ

 [.ِ: الضح ] چچ  ڃ  ڃ    ڄچ  كالمنؿ ڄ

 [.ْٗ: طو] چ... ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱ   ڳڎ  چ  نا بف  مي ڳ

 [.ّْ: الدخاف] چڦ       ڦ     ڤڤ  چ  شجرة ڤ

  ِٕوامر ة ائ

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ےہ      ہ  ْ  ّ     ْ  ٓ  ےۀ  ہ  ہ  ڻ  ۀ  ڻ  ٹ  چ 
 [.ّٓ: عمراف اؿ] چ

 [.َّ: نكهؼ]چ ...ى  ى    ى  ىٝ  ٞ      ڈ  ڈ      ى  ىچ 

 چ  ى   ى  ىڈ  ڈ  ی  ی    ى  ى    ى     ى  ائ  ائ  ىچ 
 [.ُٓ: نكهؼ]

 [.ٗ: الع ص] چ... ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڎ  ڈڈ  چ 

 چ...ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ  گ  ڳ  ڳڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ      چ 

  [.َُ: التحرنـ]
 چ...ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ۓ  ڭ  ْ  ٓ  ے  ے  ۓ  چ 

 [.ُُ: التحرنـ]

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڳ      ک  ڍ  ڇ              ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ...چ

 [.ُِ: النها ] چ ... ڳ
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:  النهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا] چ... ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٻٱ  چ 
ُِٖ.] 

 [.ِّ: النمؿ] چڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   ٹ  ٹ  ٹ  ٻ  ٱ    ڦ  چ 

 [.َٓ: األحزاب] چ ...ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ        ڭ  ...چ

كتجػػػػدر اإلشػػػػارة ىنػػػػا إلػػػػ  نػػػػكع اخػػػػر مػػػػف الكتابػػػػة التػػػػي تختمػػػػؼ عػػػػف النػػػػكعنف 
 التي تكتب كما تماظ تماما حنث:  ِٖوالكتابة ال ركضنةالهابعنف  ال كىي 

  التنكنف نكنا هاكنة  ننما كجد كما في وقمبه التي تكتب وقمبف   ك وكتابػان  نيعمب فنيا
 . التي تكتب وكتابىف   ك وًبشىرىؼو  التي تكتب وبشرفف 

  نياىؾ  فنيا التض نؼ فنكتب الحرؼ مرتنف كما في وكر موي  التي تكتب وكررمو . 

 مهػنة إذ تبعػ  كمػا تتانر الـ الت رنؼ بالنظر إل  ما ب دىا مف حػركؼ قمرنػة  ك ش
ىي م  األحرؼ العمرنة كتتانر إل  الحرؼ الذم ب دىا م  الحػركؼ الشمهػنة كمػا 

 . في: والرهكؿ  التي تكتب وار رهكؿ   ك والشمس  التي تكتب و ششمس 

 لكف كىؤال  كىذا وتحذؼ األلؼ في . 

 وفػػي المدرهػػة التي تكتػػب وفممدرهػػة  كغنػػر : كتحػػذؼ األلػػؼ عنػػد الك ػػؿ كمػػا فػػي
 ذلؾ.

 :(9ٕ)والجدول اآلتي يوضح ذلك

 الكممة
الكتابة 
 ال ركضنة

 النع اف هبب الزنادة  ك النع اف الزنادة

  نماظ األلؼ ذالؾ ذلؾ
  التنكنف النكف كتابف كتاب
كتاب 

 النكف حرؼ شمهي نكرر النكف كتابف نحك  َّوالنحك
 كالـ الت رنؼ ال تماظ فال تكتب

الـ و ؿ 
 الت رنؼ 

  تماظ كال تكتب، نكف التنكنف النكف فكتاب نحك  كتاب نحك
ذك 
   لؼ  ؿ الت رنؼك الكاك ب د الذاؿ   ذيؿ عمـ  ُّوال مـ
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  تماظ كال تكتب، نكف التنكنف النكف ذك عممف ذك عمـ
 الكاك الكاك ال تماظ  عمر عمرك

األلؼ في اخر  األلؼ ال تماظ فال تكتب  قالك قالكا
 الا ؿ

حذؼ الالـ كنكرر حرؼ شمهي ت الشنف اششمس الشمس
 الـ  ؿ الت رنؼ الحرؼ الشمهي

الرا   اررحماف الرحمف
 كاأللؼ

الـ ك ، الرا  حرؼ شمهي نكرر
، الت رنؼ ال تماظ فال تكتب

 كاأللؼ ب د المنـ تماظ فتكتب
 الـ  ؿ الت رنؼ

ة  ّى ما لذى
 ال نش

ما لذ ذ 
 الـ  ؿ الت رنؼ التشدند في الذاؿ ن ني تكرارىا الذاؿ تم نش

 مؿ فرؽ رؽما الا
 لؼوما  

 لؼ  ؿ ك 
 الت رنؼ

كعدـ لاظ ، االختالس في الؼ ما
 الؼ اؿ الت رنؼ

الؼوما  
 االهتايامنة

 األلف: أوال 
فالمتحرؾ ، األلؼ حرؼ عم  قناس هاتر الحركؼ نككف متحركا كنككف هاكنا

 كعمنو فإف  األلؼ نكعاف:،  ِّوكالهاكف  لاا، نهم  ىمزة
 لػػؼ هػػػاكنة فػػي كهػػط الكممػػػة  ك فػػي اخرىػػػا  كىػػي، كتهػػم  حػػرؼ مػػػد: ألااف ليناااة 

كاأللػػػؼ المننػػػة   ّّو ميػػػ ، ع ػػػا، جػػػرل، دعػػػا، كنكػػػكف مػػػا قبميػػػا ماتكحػػػا مثػػػؿ ونػػػاؿ
 .  ّْوتكتب  لاا في كهط الكممة داتما كفي اخرىا  لاا  ك نا  و لاا مع كرة 

فتهػػم  ىمػػزة ، تكهػػ ا ال تحعنعػػا لميمػػزة و لػػؼ  كنعػػاؿ، كتهػػم  اليمػػزة: ألااف ياب ااة 
، كاليمػػزة تكتػػب مناػػردة كتكتػػب  ّٓوكىمػػزة العطػػ   لػػؼ العطػػ ، لػػؼ الك ػػؿالك ػػؿ  

 . عم  األلؼ كعم  الكاك كعم  النا 
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 األلف
 

 ياب ة)ىمزة(                                                   ليِّنة )مد(    
                          

 وصل               قطع                           و ط الكممة               آخر الكممة     
 ميى، جرى، دعا قال          ، باب، نال

                                                                                 
                              

 
                               
                        

  المينة / زيادتياأأللف 
 : تزاد األلؼ في اخر الكممة ب د كاك الجماعة في -ُ
 وحضركا ،وكتبكا  األف اؿ الماضنة . 
  األف اؿ المضارعة المجزكمة ولـ نحضركا ،ولـ نكتبكا . 
  ّٔواألف اؿ المضارعة المن كبة ولف نحضركا ،ولف نكتبكا  . 
،  ركاحػػػا، قممػػػا، ابػػاوكت: كمػػا فػػػي اخػػػر االهػػـ المن ػػػكب المنػػػٌكف كتػػزاد األلػػػؼ فػػي -ِ

 إاٌل إذا كاف:  ّٕودرها 
  منتينا بتا  مربكطة وم ٌممة . 

  منتينا بيمزة فكؽ األلؼ وممجأ . 

   منتينا بيمزة مهبكقة بألؼ وكها . 

   منتينا بألؼ لننة وفت . 

 و ط الكممة
  َأل، وأدَ ، يأكل

 بداية الكممة
 أمر، أخذ، َأكل

 آخر الكممة
 نبأ، قرأ

 بداية الكممة
 ابن، ا تغفر، امرأة
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 چڇ  ڎ  ڎ      ڌ  ڌ  ڈ   ڈ  ڍ  ڍ  چ  :ت ػال كعكلػو   ّٖوكتزاد  لؼ ال ػمة  ك اإلشػباع -ّ

 ك  لػػؼ اإلطػالؽ فػػي نيانػػة البنػت الشػػ رم لضػركرة الشػػ ر كعػػكؿ  [ٕٔ: األحػزاب]
 : ابف الاارض

              ق ااااااامًا بمااااااان يياااااااو أرى ا اااااااتذاللي
               (9ٖ)عاااااذبًا وياااااي ا اااااتذاللو ا اااااتمذاذا  ف

 ف
 : أو قول المعّري

              أرى العنقاااااااااااااء تكباااااااااااار أن ُتصااااااااااااادَ 
               (ٓٗ)يعانااااااد ماااااان ُتطيااااااُ  لااااااو عنااااااادا  ف

 ف
 / حذييا األلف المينة 
تحػػذؼ األلػػؼ المننػػة مػػف ىػػا  التنبنػػو مػػ  اهػػـ اإلشػػارة شػػرط  ف ال نكػػكف مبػػدك ا  -ُ

  ىكذا، ىؤال ، ىذاف، ىذه، بالتا  كال باليا وىذا

 تحذؼ األلؼ مف وذا إذا كق  ب دىا الـ الب د وذلؾ  -ِ
 تحذؼ األلؼ مف وىا  إذا كق  ب دىا ضمنر مبدك  بيمزة وىأنذا . -ّ
، لًكػػػف،  كلتػػػؾ، الهػػػمكات، إلػػػو، الػػػرحمف، اهللو: ؼ األلػػػؼ مػػػف الكممػػػات اآلتنػػػةتحػػػذ -ْ

 ىركف ، اهحؽ، نس، طو، لكف  

تحػػذؼ  لػػػؼ ومػػا  االهػػػتايامنة إذا دخػػػؿ عمنيػػا حػػػرؼ جػػػر  ك كانػػت مضػػػافا إلنػػػو  -ٓ
ـ   ـى ، وعى تٌا ـى ، إالـى ، حى ـى ، فن ـ  ، ًل ـى ، ًم ـى ، عالـى ، ب  . ُْو ميٍعتىضا

 أأللف المينة /أشكاليا 
 ((يي األ ماء))
 تكتػػػب األلػػػؼ المننػػػة فػػػي  كاخػػػر األهػػػما  الثالثنػػػة  لاػػػا طكنمػػػة إف كػػػاف   ػػػميا كاكا ،

، ع ػا مثناىػا ع ػكاف: كن رؼ األ ػؿ بتثننػة االهػـ  ك رٌد جم ػو إلػ  الماػرد مثػؿ
 . قطا مثناىا قطكاف

 رؤنا، دننا: وكتكتب األلؼ  لاا طكنمة إذا هبعت بنا  مثؿ . 
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 ذا  ، حنثما، ىنا، ميما،  نا: وإذا كانت األهما  مبننة مثؿ كتكتب األلؼ  لاا طكنمة
متػ   فػإف   لايػا تكتػب ، لػدل، حتػ ،  ألل ، و ٌن : كنهتثن  مف ذلؾ األهما  اآلتنة

 . ِْونا 
 نػػػػا رٌبػػػػاه، كا غالمػػػػا، نػػػػا غالمػػػػا: واالهػػػػـ المنػػػػدكب الػػػػذم نمحػػػػؽ اخػػػػره  لػػػػؼ مثػػػػؿ ،

 . ّْو كارٌباه
 ثنػة إف كػاف   ػػميا نػا  كن ػرؼ   ػميا بالتثننػػة كتكتػب األلػؼ نػا  فػػي األهػما  الثال

 ك ال ػاة المؤنثػػة ، جم يػا ح ػنات  وح ػ ك  ك الجمػ  مثػؿ وفتػ   مثناىػا فتنػاف
 مثؿ ولم   ال اة منيا لمنا .

 نحنػػ ، وهػمم : كتكتػب األلػؼ نػا  فػي األهػما  التػي تزنػػد عمػ  ثالثػة  حػرؼ مثػؿ ،
 . مهتشا 

 بخارل، كهرل، عنه ، ومكه : يكتكتب األلؼ نا  في خمهة  هما   عجمنة ى ،
 . ْْو مكهنع 
 : مالحظة

 تكتػػػب  لاػػػو نػػػا  بػػػال فػػػرؽ بػػػنف الػػػكاكم ، كػػػؿ اهػػػـ ثالثػػػي مضػػػمـك األكؿ  ك مكهػػػكره
 مين  ، بين  ،ريب ، ليم ، خيط ، ضيح ، وىيدل: المضمـك األكؿ مثؿ، الناتيك 

لػػذم قبػػػؿ ًمنػػ   شػػرط  اٌل نكػػكف الحػػرؼ ا، ًزنػػ ، ًحمػػ ، وًغنػػ : كالمكهػػكر األكؿ مثػػؿ
األلؼ المننة ونا   إذ ال تنطبؽ العاعدة عم  االهـ  ك الا ؿ الذم مػا قبػؿ اخػره نػا  

 . ْٓوخبانا حكانا، مثؿ زكانا
 كثػر اهػت ماليا بػاأللؼ المع ػكرة  األهما  الثالثنة المضمكمة األكؿ كالمنتينة بألؼ

، عػػػرل ،كال مػػػان  مػػػف اهػػػت ماليا بالنػػػا   ك األلػػػؼ مثػػػؿ:وعرا، عمػػػ  خػػػالؼ العاعػػػدة
 . ْٔو هي ، هيا
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 األلف يي أوآخر األ ماء كتابة
  

 )ٖ(ٔ)ا(               )ٖ(                           )ا(                        
 ألٗهثٞح اىَضٍَ٘ح ااألسَاء اىثال         األسَاء اىثالثٞح إُ ماُ أصيٖا ٝاء                األسَاء اىثالثٞح ٍَا ماُ أصيٖا ٗاٗا   

 * مو اسٌ ثالثٜ ٍنس٘س أٗىٔ أٗ ٍضٍَ٘ٔ          * اىَْتٖٞح تأىف إرا سثقت تٞاء                                             * 

 سَاء اىتٜ تزٝذ عيٚ ثالثح أحشفأل* ا   ٍتٚ(،ىذٙ،ٚحت  ،ألىٚا،ٚأألسَاء اىَثْٞح )تاستثْاء أّ  * 

 سٌ اىَْذٗب اىزٛ ٝيحق آخشٓ أىفاال*  
 

 (  (يي األيعال))
  ك إهػػناده إلػػ  ضػػمنر الرفػػ  المتحػػرؾ  ك ، مضػػارعو  ك م ػػدره بأخػػذنالحػػظ الا ػػؿ 

ف كػػػاف مضػػػارع الا ػػػؿ نػػػا ،  لاػػػان كتػػػب ، فػػػإف كػػػاف كاكا، إلػػػ   لػػػؼ االثنػػػنف كتػػػب ، كا 
 .  ْٕونا ن 

 معرية أصل األلف من خالل
 ثنينألف اال  ضمير الريع المتحرك المصدر المضارع
  َموا  مْوتُ  ُ ُمّواً  ي مو
 لَيوا ليْوتُ  َلْيواً  يميو
 حَبوا حَبْوتُ  َحْبواً  يحبو
 رَميا رمْيتُ  ياً َرمْ  يرمي
 جَريا جرْيتُ  َجْرياً  يجري

 كن ػػرؼ ، تكتػػب األلػػؼ طكنمػػة فػػي اخػػر الا ػػؿ الماضػػي الثالثػػي إف كػػاف   ػػميا كاكا
ؿ المضارع  ك بأخذ الا ،   ؿ الا ؿ بإهناد الا ؿ إل  التا  المتحركة وتا  الااعؿ 

 . ْٖونخمك خمكتي  خال، نكهك كهكتي  كها، ندعك دعكتي  كما في: دعا
 : مالحظة

ې  ې  ې   ...چ :ىناؾ األلػؼ المبدلػة مػف نػكف التككنػد الخاناػة مثػؿ قكلػو ت ػال 

چ
  . َٓوالتي نمكف كتابتيا }لنها ف { (9ٗ)
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  جػرل، بنػ ، تكتب األلػؼ نػا  فػي األف ػاؿ الثالثنػة إذا كػاف   ػميا نػا  مثػؿ ورمػ  
 بنػػ ، نرمػػي رمنػػتي  فيػػي  ف ػػاؿ   ػػؿ  لايػػا نػػا  إذا  هػػندت إلػػ  التػػا  كانػػت: رمػػ 

 . نجرم جرنتي  جرل، نبني بننتي 
 فيػػي   اهتشػػا ، انعضػػ ، واهػػتكل: تكتػػب األلػػؼ نػػا  إذا كانػػت راب ػػة ف ػػاعدا مثػػؿ

 ٌمػػا إذا كػػاف الحػػرؼ الػػذم قبميػػا نػػا  فتكتػػب األلػػؼ ،  ف ػػاؿ تزنػػد عمػػ  ثالثػػة  حػػرؼ
نالصى ٔانفعم  نمكف العػكؿ إف فضال عف ذلؾ ، ُٓو عنا ، اهتحنا، ونحناطكنمة مثؿ 

ٍ  ی  الث  انث    : خًضت أحٕال تكتب فیٓب األنف یبء ْي ی

o  عند اإلمالة مثؿ قكلنا كا . 

o  كش ، إذا كاف  كؿ الكممة كاكا مثؿ وكع  . 

o عكل، إذا كاف كهط الكممة كاكا مثؿ وىكل  . 

o ت ،  إذا كاف  كؿ الكممة ىمزة مثؿ و ب   . 

o ِٓو ر ل، إذا كاف كهط الكممة ىمزة مثؿ ونأل . 
ح تشنو)ٙ(  تنتة األىف اىيِّْٞ

 
             

ؿ الكممة                                             إذا كاف كهط الكممة  إذا كاف  ك 
 وىمزة  ،وىمزة                                                      وكاكان ،وكاكان 

 عند اإلمالة       إذا كانت األلؼ راب ة ف اعدا                   
 ((يي الحروف))

، كػػالٌ ،  ال، لكمػا، تكتػب حػػركؼ الم ػاني كميػػا  لاػا عمػػ  ىػذا الشػػكؿ كىػي ولػػكال
فإنيا تكتػب   بم ، حت ، عم ، وإل :  ٌما التي تشٌذ عنيا فأرب ة  حاشا، عدا، خال، إذا

 . ّٓوب كرة النا 
 مزة / أنواعياالي 

  ػػػمنة : زة   ػػػكليا ثػػػالثقبػػػؿ الحػػػدنث عػػػف اليمػػػزة البػػػد  ف نكضػػػل  ف  اليمػػػ
ك ػػمٌنة ك    حهػػف، كقط نػػة مثػػؿ و حمػػد   فػػؿ، مػػف جػػذر الكممػػة مثػػؿ و خػػذ كتكػػكف جػػز ان 
 . ْٓو اهتكف ، مثؿ واهتخرج
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 ))ىمزة الوصل((

ٌف ىػػي ىمػػزة زاتػػدة نػػؤت  بيػػا فػػي  كؿ الكممػػة لمتك ػػؿ إلػػ  النطػػؽ بالهػػاكف أل
كحكميػا  ف تماػظ كتكتػب إف قرتػت ، ال رب ال تبتدئ بهػاكف كمػا ال تعػؼ عمػ  متحػرؾ

كىػػي ليػذا تكتػػب فػي  كؿ الكػػالـ ، ك ف تكتػب كال تماػػظ إف قرتػت ب ػػد كممػة قبميػا، ابتػدا 
 ٌمػػػا فػػػي درج الكػػػالـ فتكتػػػب عمػػػ  شػػػكؿ  ػػػاد ، عمػػػ  شػػػكؿ  لػػػؼ مجػػػردة عػػػف الحركػػػة

 . ٓٓوبترا 
 ىمزة الوصل / مواطنيا 

تِ ٍاىل فٜ أىفٞتٔٝزمش ا
(٘ٙ)

 

              لموصاااااااال ىْمااااااااٌز  اااااااااِبٌ  ال َيْثِبااااااااتُ 
               إاّل إذا ابتاااااااادى بااااااااو كااااااااا ا ااااااااتثبتوا  ف

 ف
              وىااااااو لفعااااااٍل ماااااااٍ  احتااااااوى عمااااااى

               أكثااااااار مااااااان أربعاااااااٍة نحاااااااو انجماااااااى  ف
 ف

              واألمااااااااار والمصااااااااادر مناااااااااو وكاااااااااذا
               واماااِ  وانفاااذا أمااار الثالثاااي كاااااخَ    ف

 ف
              ويااااي ا اااااِم ا اااااٍت اباااان ابااااانٍم ُ اااااِمعْ 

               واثنااااااااااين واماااااااااارٍى وتأنيااااااااااٍث َتِبااااااااااعْ   ف
 ف

              وايمااااااااااُن ىمااااااااااُز أل كااااااااااذا وُيْبااااااااااَدلُ 
               ماااااااادًا يااااااااي اال ااااااااتفياِم أو ُيَ اااااااايَّلُ   ف

 ف
 ىمزة الوصل

 

 
 اىحشف       االسٌ                                                                      اىفعو                

 

 
 )أه( اىتعشٝف فقظ*          ٍصذس اىخَاسٜ ٗاىسذاسٜ     *       اىَاضٜ اىخَاسٜ ٗاىسذاسٜ * 

 اثْتاُ،اثْاُ،اتٌْ،اتْح،اتِ،اسٌ*  األٍش اىخَاسٜ ٗاىسذاسٜ         * 

 است،اَِٝ،اٍشأج،اٍشؤ*  اىَثذٗء تَٖزج         ش اىثالثٜأٍ*  

 ((يي األيعال))
  اهتااىرى ، م  الماضي الخماهي كالهداهي مثؿ وانتظىرى  . 
   ر  . (اصتغف ر  ، يع أير انخًبصي ٔانضذاصي يثم )اَتظ 
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 ې    ڭڭ ...چ : ٔكقٕنّ تعلبنٗ (أير انثالثي انًبذٔء بًٓزة يثم )یب صًیر اكتب درصك

  [.ٗ: الحجرات] چې  ۉ  ۉ   ې  
 ((يي األ ماء))
 اهتااار ، م  م در الخماهي كالهداهي مثؿ وانتظار . 
  بم نػ  : اهػت، لمعهػـ: انمػف، امػر ة، امػرؤ، اثنتاف، اثناف، ابنـ، ابنة، ابف، اهـو م

 .   هاس
 ((يي الحروف))
 ٕٓوم  و ؿ  الت رنؼ فعط . 

 حذيياىمزة الوصل / 

 ٖٓو؟بنؾ ىذا : مثؿ تاياـتحذؼ اليمزة إذا دخمت عمنيا ىمزة االه . 
  كالمراد بال مـ، إذا كق ت ماردة بنف عممنف تحذؼ ىمزة وابف : 
 .  االهـ مثؿ وه ند بف كامؿ .ُ
 . الكننة مثؿ وم اكنة بف  بي هاناف .ِ
كنشترط في ىذه العاعدة عػدـ تنػكنف   المعب المشتير مثؿ وىاشـ بف زنف ال ابدنف .ّ

 ال مـ األكؿ. 
 الندا  مثؿ نا بف ادـ كتحذؼ ىمزة وابف  ب د حرؼ . 

 . ٗٓوفي  كؿ الهطر تثبت كلك كانت بنف عممنف  إذا كق ت ىمزة وابف: مالحظة
 ؿ  مثػػػؿ وتحػػذؼ ىمػػػزة الك ػػػؿ إذا دخمػػت الػػػالـ والجػػػارة  عمػػػ  األهػػما  الم ٌرفػػػة بػػػػ 

و ؿ   ما إذا دخمت البا  كالكػاؼ كالاػا  عمػ  األهػما  الم ٌرفػة بػػ  لالهتااار، لمزاترو
 . كالمنمكف، فالكلد، فال تحذؼ اليمزة مثؿ وبالعمـ

   ذا تمت ىمزة الك ؿ ىمزة هػاكنة وإتػًت ،وإتتمف تعػدميا الػكاك  ك األلػؼ فتحػذؼ ك كا 
 وكٍ تىًمٍف .، فىٍأًت واليمزة الهاكنة عم  األلؼ 
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 ا عػدا كفػي مػ }بسم هللا الرمحن الررمي    كال تحذؼ ىمزة واهـ إاٌل في كتابة البهممة الكاممة
كقكلػػػػو  ،[ْٕ: الكاق ػػػػة] چ ى  ى  ى  ى  ىچ  فػػػػي قكلػػػػو ت ػػػػال :ذلػػػػؾ تثبػػػػت كمػػػػا 

 [.ُ: ال مؽ] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : ت ال 

ف كنا نجد  ف  مجرد إضافة لاظة إل  لاظ الجاللة واهلل  ناعػدىا  لايػا   باهـو كا 
ڳ  ڱ    ڳ       ڳ  ڳ     ڎڇ  ڇ     ڍ  ڍ       ڌ  ڌ  ڎچ  :كمػػػػا فػػػػي قكلػػػػو ت ػػػػال 

 [. ُْ: ىكد] چ
 حذف ىمزة الوصل

    
 (اتِ)َٕزج تعذ اىالً اىجاسج اىذاخيح                                   

                                                                                                                                       عيٚ االسٌ اىَعشف تـ)أه(

 )تِٞ عيَِٞ(         )تعذ حشف اىْذاء(         )تعذ َٕزج االستفٖاً(                                   

 
 إرا دخيت اىثاء عيٚ ىفظح)اسٌ(                            َٕزج اى٘صو إرا دخيت)اى٘اٗ(أٗ)األىف(عيٚ 

                             اىَتي٘ج تيفع اىجالىح)هللا(                                                                                                                        اىَتي٘ج تَٖزج سامْح                          
 )تسٌ هللا(

 أشكاليا: ىمزة القطع 

 اليمزة يي أول الكممة 

 هػػكا   كانػػت مضػػمكمة مثػػؿ و يـ األلػػؼ داتمػػا اليمػػزة فػػي  كؿ الكممػػة عمػػ  تكتػػب ،
 ،إلػ ، إكػراـ، إحهػافو ـ مكهػكرة    ف،  حمػد،  ـ ماتكحة مثػؿ و عػكد   يخت  يهتاذ

 . َٔو إذا
 ذا دخمػػت الهػػنف  ك الاػػا   ك الػػكاك  ك الػػالـ  ك البػػا  عمػػ  كممػػات مبػػدك ة بيمػػزة  كا 

قباؿ، فإف  ، فال تتانر كتابتيا وهأحضر كىمػزة العطػ  و   ،  ببالتيػذن، إلخكانو، كا 
: كتكتػب فػكؽ األلػؼ إذا كانػت مضػمكمة مثػػؿ تماػظ فػي ابتػدا  الكػالـ كفػي كهػػطو

 ٌمػػا إذا كانػػت مكهػػكرة فتكتػػب تحػػت األلػػؼ ،  ك إذا كانػػت ماتكحػػة مثػػؿ و ب   و يـ
 . ُٔومثؿ وإنهاف 
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 اليمزة يي و ط الكممة 

ٌمػا ماتك ، مضػمكمة، تككف اليمزة في كهػط الكممػة إٌمػا متحركػة ومكهػكرة حػة  كا 
لػ  حركػة الحػرؼ الػذم ففإذا ما  ردنا كتابة ىمزة متكهطة ، هاكنة ننظر إلػ  حركتيػا كا 
كلكػػػؿ حركػػػة حػػػرؼ ‘  ِٔوكنرهػػػميا عمػػػ  حػػػرؼ نناهػػػب الحركػػػة التػػػي ىػػػي  قػػػكل، قبميػػػا

، كالكهػػػػرة تناهػػػػبيا النػػػػا ، كالاتحػػػػة تناهػػػػبيا األلػػػػؼ، فالضػػػػمة تناهػػػػبيا الػػػػكاك ،نناهػػػػبيا
، كقد ت تبر النا  الهاكنة  الاتحة، الضمة، اآلتي والكهرةكالحركات حهب العكة ترتب ك

 : لذا نجد  ف اليمزة تكتب في كهط الكممة  لاا في ثالثة مكاض  ىي،  ّٔوبعكة الكهرة 
 مىأرب، رىٍ س، قرىٍ تي ، إذا كاف الحرؼ الذم قبميا ماتكحا كىي هاكنة مثؿ ونىٍأمر  . 
 ناىا مثؿ  .  هىأىؿ، وبدى ىتٍ  إذا كاف الحرؼ الذم قبميا ماتكحا كا 
 نىٍهػػػأىؿ، مثػػػؿ ونىٍشػػػأىة  ْٔوإذا كػػػاف الحػػػرؼ الػػػذم قبميػػػا  ػػػحنحا هػػػاكنا كىػػػي ماتكحػػػة ،

 . ًمٍهأىلة 

الماتكحػػة ك المضػػمكمة ك لمكهػػكرة ا: كفنمػػا نػػأتي تكضػػنل لحػػاالت اليمػػزة األرب ػػة
 . الهاكنةك 
  اليمزة المك ورة يي و ط الكممة  ُو

 القاعدة 

 هػكا   هػاكنان كػاف الحػرؼ الػذم ، ممة عم  نبرةتكتب اليمزة المكهكرة في كهط الك
كنتضػػل ىػػذا فػػي األمثمػػة ، ألف  الكهػػرة ىػػي الحركػػة الاالبػػة داتمػػا، قبميػػا  ـ متحركػػا

 : اآلتنة
حنػػث كتبػػت اليمػػزة فنيػػا عمػػ  نبػػرة ألنيػػا    هػػتمة، نىػػًتف  ،  فتًػػدة، نىػػًتسى ، وهيػػًتؿ

  ٓٔومكهكرة كالكهرة ىي الحركة الاالبة
 ي و ط الكممةاليمزة المضمومة ي (ٕ)

 القاعدة 
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 هػػكا    هػاكنان كػػاف الحػػرؼ ، تكتػب اليمػػزة المضػمكمة فػػي كهػط الكممػػة عمػػ  الػكاك
 : كما في  بحركة الضمة  ك الاتحةوالذم قبميا  ـ متحركا 

 ألنيا مضمكمة ب د ضـ.؛ كتبت اليمزة عم  الكاك: ورؤكس 
قػػػكل مػػػف ألنيػػػا مضػػػمكمة ب ػػػد فػػػتل كالضػػػمة  ؛ كتبػػػت اليمػػػزة عمػػػ  الػػػكاك : ونػػػؤـ
 . الاتحة

ألنيا مضػمكمة ب ػد هػككف كالضػمة  قػكل مػف ؛ كتبت اليمزة عم  الكاك: ونىٍضؤيؿي 
 الهككف.

إذ الضػػػػمة  قػػػػكل كنناهػػػػبيا  التاػػػػاؤؿ، نعػػػػرؤه، هيػػػػؤاؿ، نيػػػػٍؤمف، كػػػػذلؾ الكممػػػػات وليػػػػٍؤـ
 .  ٔٔوالكاك

  ې  چ:  ما إذا كانت مضمكمة ب د كهػر فإنيػا تكتػب عمػ  نبػرة كمػا فػي قكلػو ت ػال

، [ُْ: البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة] چ  ى  ى  ى   ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې        ې  ې   
ألنيا مضػمكمة ب ػد كهػر كالكهػرة ؛ فماظة مهتيزتكف كتبت اليمزة فنيا عم  النبرة

 .  ٕٔو قكل مف الضمة

 اليمزة المفتوحة يي و ط الكممة  (ٖ)
 القاعدة 
 هػأؿ وكما في تكتب اليمزة في كهط الكممة عم   لؼ إذا كانت ماتكحة ب د فتل ،

نٍهػػػأؿي التػػػي كتبػػػت اليمػػػزة فنيػػػا عمػػػ  : ككػػػذلؾ إف كانػػػت ماتكحػػػة ب ػػػد هػػػككف مثػػػؿ
 . األلؼ ألنيا ماتكحة ب د هككف

 كتكتب بحرؼ حركة ما قبميا إذا كاف مكهكرا  ك مضمكما  ك نا  هاكنة كما في : 
ف كتبػػت اليمػػزة فنيػػا عمػػ  الػػكاك ألنيػػا ماتكحػػة ب ػػد ضػػـ كالضػػمة  قػػكل مػػ وفػػؤاد  التػػي
 . الاتحة

وفتػػة  التػػي كتبػػت اليمػػزة فنيػػا عمػػ  النبػػرة ألنيػػا ماتكحػػة ب ػػد كهػػر كالكهػػرة  قػػكل مػػف 
 . الاتحة
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 وبنتة  التي كتبت اليمزة فنيا عم  النبرة ألنيا ب د نا  كالنا  بعكة الكهرة.
 كنتضل ذلؾ مف خالؿ األمثمة اآلتنة:، كتكتب مناردة ب د  لؼ  ك كاك هاكنة 

 . اليمزة فنيا مناردة ألنيا ماتكحة ب د  لؼ هاكنة وقرا ة  التي كتبت
ٍك ىهي  التي كتبت اليمزة فنيا مناردة ألنيا ماتكحة ب د كاك هاكنة  . وضى

 .  ٖٔومٍهألة ، جٍز نف، نشأة، نأمر، كذلؾ الكممات ور س
 اليمزة ال اكنة يي و ط الكممة (ٗ)

 القاعدة 
 كنتضػل ذلػؾ   ٗٔوم قبميػاتكتب اليمزة الهاكنة في كهػط الكممػة بحركػة الحػرؼ الػذ

 : باألمثمة اآلتنة
ؤنة  . ألنيا هاكنة كالحرؼ الذم قبميا مضمكـ؛ :كتبت اليمزة عم  الكاك وري
 . ألنيا هاكنة كالجرؼ الذم قبميا ماتكح؛ كتبت اليمزة عم  األلؼ: ورى س 
 . ألنيا هاكنة كالحرؼ الذم قبميا مكهكر؛ كتبت اليمزة عم  النبرة: وًبتر 

 ة قاعدة عام 
فػػاليمزة فػػي ، العنػػاس فػػي اليمػػزة  ف تكتػػب بػػالحرؼ الػػذم تهػػيؿ إلنػػو إذا خااػػت

تكتب بالكاك ألنيػا  تكتب باأللؼ ألنيا تيهىيِّؿي إلنيا فنعكؿ ونعرا  كاليمزة في وفؤاد  ونعر  
 .  َٕووذناب كتكتب وخطٌنة    وذتابك  كفي مثؿ وخطنتة إذا خاات تماظ كاكا وفكاد 

 ةاليمزة يي آخر الكمم 

  بنػػا ، هػػما ، إذا كانػػت اليمػػزة مهػػبكقة بحػػرؼ هػػاكف فترهػػـ كحػػدىا مثػػؿ وضػػك ،
مػػػػؿ   فنجػػػد ىنػػػا  ف  اليمػػػزة كتبػػػػت فػػػي اخػػػر ىػػػػذه ، دؼ ، عػػػب ، بطػػػئ، إنشػػػا 

 .  ُٕوالكممات مناردة ألف  الحركؼ التي قبميا هاكنة

إذا كانت اليمزة مهػبكقة بحػرؼ متحػرؾ فإنيػا ترهػـ عمػ  حػرؼ نناهػب حركػة 
،  مػػأ، نتجػػز ، خطػػأ، هػػبأ، نشػػأ، ونبػػأ: فالاتحػػة تناهػػبيا األلػػؼ كمػػا فػػي ،مػػا قبميػػا

 ، شػػػاطئ، ننبػػػئ، قػػػارئ، بػػػرئ، مينشػػػئ، وظمػػػئ: كالكهػػػرة تناهػػػبيا النػػػا  كمػػػا فػػػي
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ؤ ، تكػػافؤ، تبػػاطؤ، تجػػٌزؤ، لؤلػػؤ، وامػػرؤ: كالضػػمة تناهػػبيا الػػكاك كمػػا فػػي جػػري
،  ِٕو

 كنمكف إجماؿ ذلؾ بعكلنا:
 ب عمى أربعة أشكال:إن اليمزة يي آخر الكممة تكت

 عم  األلؼ إذا كاف الحرؼ الذم قبميا ماتكحا . 
 عم  الكاك إذا كاف الحرؼ الذم قبميا مضمكما . 
 عم  النا  إذا كاف الحرؼ الذم قبميا مكهكرا . 
 مناردة إذا كاف الحرؼ الذم قبميا هاكنا . 

 اليمزة يي آخر الكممة
 

 ٍا قثيٖا ٍتحشك                                  ٍا قثيٖا سامِ                      

 )حشف ْٝاسة حشمح حشف ٍا قثيٖا(            )ٍْفشدج(                                    
 شٜء ،عةء،سَاء،)ض٘ء

  دفء(                                                                                        ،ٍوء،جزء،تشٛء،طٜء

 

 

 )اى٘اٗ(   )اىٞاء(                             )أألىف(                                             
 ٍا قثيٖا ٍضًَ٘                 ٍا قثيٖا ٍنس٘س                        ٍا قثيٖا ٍفت٘ح                                

 

 

 ٝتجزأ( ،ٍأل،خطأ،ّشأ،سثأ،)ّثأ    

 شاطئ( ،قاسئ،تشئ،ِْشئٍ  ،)ظَئ                                                       

 تكايؤ(،تباطؤ،لؤلؤ،)امرؤ                                                                                            
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 كتببت انًٓزة في ٔصط انكهًت
 

 

 

 

انًٓزة ))                                                 (         ())انًٓزة صبكُت

 يتحركت((
 

 

                                                     (ٍضٍَ٘ح)                                       (ٍفت٘حح))تحشمح اىحشف اىزٛ قثيٖا(                 

 ٍنس٘سج()

                                                                                                                                       ب ئريب قبهٓب يكضٕر=)اىْثشج( 

 )عيٚ اىْثشج(

ؤیت                                                                          )اى٘اٗ(                                                   يب قبهٓب يضًٕو=ر 

 ٍتحشكيب قبهٓب        سامِيب قبهٓب 

                  يب قبهٓب يفتٕح=َرأس                                                                                                          )األىف(  

ئهت       ، أف ئذة  یَئشَ ، ص ئم    أص 

 )ّثشج(                                       )اى٘اٗ(
 = يضتٓز ئٌٍٕنس٘س=داؤد                         يب قبهٓب     سامِيب قبهٓب 

 =رؤٔس  ٍضًَ٘يب قبهٓب 

و     ٍفت٘ح يب قبهٓب  =یَإ 

 

 

 
)ٍْفشدج(                                                   )أألىف(                                                     

 )حشمح حشف ٍا قثيٖا(

 

 

)أىف(            يب قبهٓب سامِ                        يب قبهٓبٍفت٘ح             يب قبهٓب

)ٗاٗ سامْح(                      )ٍنس٘س(       )ٍضًَ٘(       )ٝاء  يب قبهٓب

 ح(سامْ
أل، ٔأَدَ ،َصأل أة،صأََو       یض  َءِ                         ،َش   ٕ أنت                          قراءة                         ض يض 

 )اىْثشج(          )اى٘اٗ(         )اىْثشج(

                                                                                                 ّٕوَْیَأَ  يذفَأَة                         َْی أَة

ف ئت   ْٕوْیئت، ف ئت            ف إاد           بی ئت، تَذ 

 

اؤد
د
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 التاء: ثانيا 
 .  ٕٓوفيي تارة تكتب مربكطة ك خرل ماتكحة، نع  اإلشكاؿ في تا  التأننث

 ((يي األ ماء))
 : تكتب التا  ماتكحة في

 بٍنت، تٍكت، وبٍنت: اكف الكهط مثؿكؿ اهـ ثالثي ه  . 
 وزنػػػكت  كقػػػت، زنػػػتو: جمػػػ  التكهػػػنر إذا كػػػاف ماػػػرده ننتيػػػي بتػػػا  ماتكحػػػة مثػػػؿ ،

 .   كقات
 ركانات، طالبات، بنات، وم ممات: جم  المؤنث الهالـ مثؿ  . 
 ٕٔو ماًتت، ثاًبت، وهاًكت: كؿ اهـ ننتيي بتا  قبميا حرؼ مكهكر مثؿ  . 

 : تكتب التاء مربوطة يي
 غرفة، عالمة، امر ة، فتاة، عاتمة، فاطمة، وهاعة: األهما  الماردة المؤنثة مثؿ  . 
 فماردىػػا   مضػػاة، قضػػاة،  يبػػاة، جمػػكع التكهػػنر التػػي ننتيػػي ماردىػػا بالنػػا  وهػػ اة

 .  قاضو ماضو ،  ك هاعو  العاضي الماضي، والهاعي
 ٕٕوال اطاة الظرفنة لمتمننز بننيا كبنف وثمت  كممة وثٌمة  . 

 ((ي األيعالي))
 ـ ،  مػات، بػات،   مٌنة كانت مثؿ:وهػكت، تكتب التا  ماتكحة في اخر كؿ ف ؿ 

 .  هكت  ، عممت، وذىبت: زاتدة مثؿ
 ((يي الحروف))

 بػػت، ولنػػت: تكتػػب التػػا  ماتكحػػة فػػي اخػػر كػػؿ حػػرؼ ننتيػػي بالتػػا  مثػػؿ ، الت، ري
 . ٖٕو ثيٌمت، لى ىٌمت

: تكحػة تت ػؿ بأرب ػة  حػرؼ فعػط ىػيلماكتجدر اإلشػارة ىنػا إلػ   ف تػا  التأننػث ا
ـ  ، ال، ل ؿ  ، ورب    . ٕٗو ث
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 التاء
 
 أال م                               الحرف                             الفعل         

 )مفتوحة يقط(                                                 )مفتوحة يقط(               
 

 ء المفتوحة                                   التاء المربوطةالتا         
 * األ ماء المفردة المؤنثة     الثالثي  اكن الو ط                               *

 * جمع التك ير المنتيي مفرده بالياء                                 * جمع المؤنث ال الم   
 * كممة)ثمة(الظريية                مك ور       * المنتيي بتاء قبميا حرف 

 * جمع التك ير المنتيي مفرده بتاء مفتوحة
 الواو: ثالثا 
 . زنادتياك في كتابة الكاك إاٌل مف حنث حذفيا  تكجد مشكمةال 
 زيادة الواو -ٔ

 و كلكاك   كالتوك   كليوإلشارنة كو كال   ا . 
  في حالتي الرف  كالجر.  اهـ وعىمرك 

مػف  نتضػل ىػذاك ، م ػركؼ كاهػـ وعمػرك ، ممنكع مف ال ػرؼ اهـ وعيمىر  :مالحظة
 : الشكؿ اآلتيخالؿ 

 واو عمرو                                            
 

 الجر       النصب                          الريع                                     
 مررُت بَعْمرو                    (8ٓ)رأيت َعْمراً        ..ىذا َعمرو            )َعمرو(..    
 (8ٕ)مررت بُعَمرَ                     (8ٔ)رأيت ُعَمرَ                  ُعَمُر     ىذا .... )ُعَمر(   
 حذف الواو -ٕ

 :مثػػؿ،  ٌكليمػا مضػػمكمة ،تحػذؼ خطػػان ال لاظػان مػػف كػؿ كممػػة التعػ  فنيػػا كاكاف
 .  ْٖو طاكس،  ّٖووداكد
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 امةاخل
بن ن ػػػا  ثػػػر ال ػػػكاتت ك كشػػػانا فػػػي البحػػػث مشػػػكالت كتابػػػة األلػػػؼ كالتػػػا  كالػػػكاك 

 ك فػػػػي هػػػػناؽ ، مناػػػػردة هػػػػكا  اهػػػػما كانػػػػت  ـ ف ػػػػال  ـ حرفػػػػا، كال ػػػػكامت فػػػػي الماػػػػردة
 ثػػر مكق يػػا فػػي الهػػطر  حنانػػان كمػػا فػػي لاظػػة وابػػف  التػػي ال تكتػػب  لايػػا إف ك ، الجممػػة

ف كانػت كاق ػة بػنف عممػنفك انة الهػطر لكنيا تحذؼ في بد، كق ت بنف عممنف فضػال ، ا 
الكتابػػة حػػذفا  ك  عػػف دخػػكؿ ب ػػض الهػػكابؽ  ك المكاحػػؽ عمػػ  ب ػػض األلاػػاظ ك ثػػر ذلػػؾ

المضػػافة إلػػ  لاػػظ الجاللػػة واهلل  التػػي تحػػذؼ  لايػػا عنػػد   كمػػا فػػي لاظػػة واهػػـ، تاننػػران 
: كمػػا فػػي كال تحػػذؼ إذا  ضػػنات إلػػ  غنػػره، دخػػكؿ حػػرؼ الجػػر البػػا  عمنيػػا وبهػػـ اهلل 

الرهػػػـ العرانػػػي ك ك كضػػػحنا االخػػػتالؼ بػػػنف الخػػػط العناهػػػي  ،،  ك وباهػػػمي وباهػػػـ ربػػػؾ 
بن ن ػػا  نيػػا ك كالمخططػػات الم مكمػػاًت كاضػػحةن   ظيرنػػا فػػي الجػػداكؿك ، الكتابػػة ال ركضػػنةك 

تنهػػنر جمػػ  الم مكمػػات  ك  فضػػال عػػف، الحاػػظك تعمػػؿ مػػف الجيػػد المبػػذكؿ فػػي التركنػػز 
الػػػذم جمػػػ  ، خطػػػط الػػػذم نبػػنف كتابػػػة اليمػػزة فػػػي كهػػػط الكممػػةكمػػػا فػػي الم، اهػػتذكارىا

 ك الجػدكؿ الػذم نبػنف الاػرؽ بػنف خػط الم ػحؼ كالخػط ، العكاعد كٌميػا فػي كرقػة كاحػدة
ك ، فما نكتب في عدة  احات نمكف  ف ندرج في جدكؿ كاحد نكضل الكثنر ،العناهي

بشػكؿ م ػن ف كمػف زاكنػة  خػرل  لكف  عرضيا، الهن ما  ف  قكاعد الكتابة ال ربنة ال تتاٌنر
 . نج ميا مينىه رة فحهب
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 :اذلوامش
                                                      

 ٕٗالمكرد   ُو

 ْٕٔالمكرد   ِو

 ّٕٔالمكرد   ّو

 ٖٓٓالمكرد   ْو

 ْْتكمـ الماة الكردنة بطالقة   ٓو

 َٕتكمـ الماة الكردنة بطالقة   ٔو

 ُٓة تكمـ الماة الكردنة بطالق  ٕو
 ّٓتكمـ الماة الكردنة بطالقة   ٖو

 ِٓتكمـ الماة الكردنة   ٗو

 ٕٓننظر تكمـ الماة الكردنة   َُو

 ننظر لهاف ال رب مادة حرؼ  ُُو

 ُ:ُٕٔننظر الم جـ الكهنط  ُِو
 ُ:ُٕٔننظر الم جـ الكهنط  ُّو

 ْْٗننظر م جـ الشامؿ في عمـك الماة ال ربنة ك م طمحاتيا   ُْو

 .ِٔبنة/األ كات/األلهننة ال ر   ُٓو
 .ُُٔننظر عمـ الماة ال اـ/  ُٔو
فػػػي اليػػػامش.  ُِٕ، ننظػػػر األ ػػػكات الماكنػػػة رؤنػػػة عضػػػكنة كنطعنػػػة كفنزناتنػػػة  ُٕو

 في اليامش. ٕٓ،كعمـ كظاتؼ األ كات الماكنة
 .ُْ-ُّننظر: مدخؿ إل  عمـ الماة،  ُٖو
 .ُِٗكننظر: محاضرات في المهاننات ٕٓ قن ة النص  ُٗو
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 .ُُٔماة ال اـننظر عمـ ال  َِو
 .ٕٓننظر  قن ة النص   ُِو
 .ٓننظر عمـ الماة ال اـ   ِِو
 .ِْٓننظر محاضرات في المهاننات   ِّو
 .ُٖننظر مباحث في عمـ الماة   ِْو
 ٓٓك ّٓكُٓننظر كتاب اإلمال    ِٓو
 ُْْ، ننظر الم جـ المايرس  ِٔو

زكجيػػػا كردت النظػػػر إلػػػ  االهػػػت ماؿ العرانػػػي نرننػػػا  ف  كػػػؿ امػػػر ة  ضػػػنات إلػػػ    ِٕو
 . كما هكاىا كتبت بالتا  المربكطة، مكتكبة بالتا  المبهكطة

 . َْ-ّٖننظر المنيؿ ال افي في ال ركض كالعكافي:د/عبد اهلل الظاىر  ِٖو

 . ُْننظر  ثر الجداكؿ كالمخططات في تدرنس مادة ال ركض  ِٗو
 . الحظ كنؼ تختمؼ الكتابة ال ركضنة عند اإلضافة كعند الت رنؼ  َّو
 .  ذك عمـوك   ذك ال مـو الحظ الارؽ بنف  ُّو
 ُ:ُُننظر ب اتر ذكم التمننز   ِّو

 ِْننظر اإلمال  الكاضل   ّّو
 ُٓننظر قكاعد اإلعراب   ّْو
 ُ:ٔننظر ب اتر ذكم التمننز   ّٓو
 . ّٕننظر قكاعد اإلعراب   ّٔو
 . ُُننظر قكاعد اإلعراب   ّٕو

 . ٗ كم طمحاتياننظر م جـ الشامؿ في عمـك الماة ال ربنة   ّٖو

 َٗ، دنكاف ابف الاارض  ّٗو
 ُٖٓ، هعط الزند  َْو
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 . ّٗك قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا  ِٗننظر قكاعد اإلعراب   ُْو
 . ُِك قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا   ٗننظر قكاعد اإلعراب   ِْو
 . ِِننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    ّْو

دة بػػالعكؿ : وتكتػػب األلػػؼ فػػي األهػػما  التػػي تزنػػد عمػػ  نمكػػف  ف نخت ػػر العاعػػ  ْْو
 . فاألهما  األعجمنة المذككرة عدد حركفيا  كثر مف ثالثة ثالثة  حرؼ 

 . ِْننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا   ْٓو

 . ُٗننظر قكاعد اإلعراب   ْٔو
 . ِٖننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    ْٕو
 . ُٓ ننظر قكاعد اإلعراب  ْٖو

 . ُٓ: اآلنةهكرة ال مؽ  ْٗو
 . ٗ ننظر م جـ الشامؿ في عمـك الماة ال ربنة ك م طمحاتيا  َٓو
 . ُٓننظر قكاعد اإلعراب   ُٓو

 . َّننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    ِٓو

 . ُِننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    ّٓو

 . ُ:ُُننظر ب اتر ذكم التمننز   ْٓو

 . ِْمال  الكاضل ننظر  إل  ٓٓو

 . ٕٓابف مالؾ :ننظر  لانة ابف مالؾ  ٔٓو
 ّْك  ُْك قكاعد اإلعراب  ِٓننظر اإلمال  الكاضل   ٕٓو

 ِٓننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    ٖٓو

 ّٓننظر قكاعد اإلعراب   ٗٓو

 . ّننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    َٔو
 . ُْننظر قكاعد اإلعراب   ُٔو

 . َّظر اإلمال  الكاضل نن  ِٔو

 . ْٕننظر قكاعد اإلعراب   ّٔو
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 . ٓننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    ْٔو

 . ّٓ-َّننظر اإلمال  الكاضل   ٓٔو

 . ُّننظر اإلمال  الكاضل   ٔٔو

 . ّٓننظر قكاعد اإلعراب   ٕٔو

 . ُّ-َّننظر اإلمال  الكاضل   ٖٔو

 . ْٗننظر قكاعد اإلعراب   ٗٔو
 . ْٕاعد اإلعراب ننظر قك   َٕو

 . ٕٓك قكاعد اإلعراب  ِٗننظر اإلمال  الكاضل   ُٕو

 . ٗٓ-ٕٓكقكاعد اإلعراب  ِٗننظر اإلمال  الكاضل   ِٕو

 .اليمزة ماتكحة كما قبميا هاكف ألف  ، كتبت ىكذا  ال حظ ىنا  ف كممة وىنأة  ّٕو

ماتكحة ك  ألف اليمزة، الحظ ىنا  ف الكممة ناهيا كتبت بشكؿ اخر كىك وىنتة   ْٕو
 . ما قبميا نا  هاكنة

 . ُّننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    ٕٓو

 . ِّننظر قكاعد اإلعراب   ٕٔو

 . ِٕننظر قكاعد اإلعراب   ٕٕو

 . ِٓننظر قكاعد اإلعراب   ٖٕو

 . ُْننظر قكاعد اإلمال  كم جـ كممات الظا    ٕٗو

 . م ركفة لذا  مكف تنكننيا وعمرك   َٖو
 . نكعة مف ال رؼ لذا لـ تنكفمم وعمر   ُٖو
 . الممنكع مف ال رؼ نجر بالكهرة بدال مف الاتحة  ِٖو
 ُٔفعػد كردت لاظػة وداكد  ، ِّْ ننظر الم جػـ المايػرس أللاػاظ العػراف الكػرنـ  ّٖو

 . الثاننة  انرة الحجـ، مرة في العراف الكرنـ مكتكبة بكاكنف
 . ّٕننظر قكاعد اإلعراب   ْٖو
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 ادلصادر وادلراجع
، د.عػزة عػدناف  حمػد عػٌزت،  ثر المخططات كالجداكؿ فػي تػدرنس مػادة ال ػركض -ُ

 . ـ ََِٗ -ىػ  َُّْحمب ، هكرنة، مكتبة الشامؿ ،ُط 

دار  ،ُهمنر شرنؼ اهتنتة، ط، األ كات الماكنة رؤنة عضكنة كنطعنة كفنزناتنة -ِ
 ـ.ََِّ - ىػ ُِْْ ،األردف -عٌماف ،كاتؿ لمنشر كالتكزن 

، مطب ػػػػة دار ُهػػػػ ند الاػػػػانمي، ط ،ا ات نعدنػػػػة فػػػػي األدبقن ػػػػة الػػػػنص فػػػػي قػػػػر أ -ّ
 ـ.ُُٗٗ - ىػ ُُِْ، باداد، الشؤكف الثعافنة ال امة

دار  ،ُرنمػكف طحػاف، ط، األلهننة ال ربنة ومعدمة، األ كات، الم جـ، ال رؼ  -ْ
 ـ. ُِٕٗ - ىػ ُِّٗ، بنركت، الكتاب المبناني، المكتبة الجام نة

مطب ة ، محمد بف عبد اهلل بف مالؾ األندلهي، ؼ لانة ابف مالؾ في النحك كال ر  -ٓ
 . ـ ُِّٗ -ىػ  ُُّٓهكرنة، ، دمشؽ، كـر

، مطب ػػػة الر ػػػافي، ٕط، دٌحػػػاـ الكٌنػػػاؿعبػػػد المجنػػػد الن نمػػػي ك  ال  الكاضػػػل،اإلمػػػ -ٔ
 الناشر مكتبة دار المتنبي، ـ َُٗٗ -ىػ  َُُْ، باداد

د بػػػف ن عػػػكب مجػػػد الػػػدنف محمػػػ، ب ػػػاتر ذكم التمننػػػز فػػػي لطػػػاتؼ الكتػػػاب ال زنػػػز -ٕ
 . ـُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ، العاىرة، ّط، تحعنؽ محمد عمي النجار، الانركز ابادم

د. نػػكزدار  ػػالح ، تػػدقنؽ إمالتػػي، ىاػػاؿ  حمػػد عمػػي، تكمػػـ الماػػة الكردنػػة بطالقػػة -ٖ
 . ـ ََِٗ -ىػ  َُّْ، دىكؾ، ُط ، مكتبة ىنااف، الدنف

ا  التػػػػػراث دار إحنػػػػػ، ُط، الشػػػػػنف م ػػػػػطا  الاالنننػػػػػي، جػػػػػام  الػػػػػدركس ال ربنػػػػػة -ٗ
 . ـ ََِْ -ىػ  ُِْٓ، بنركت، ال ربي

 ُّٓٗم ػر، ، دار الم ػارؼ ،ْد. كماؿ بشػر، ط، عمـ الماة ال اـ، األ كات -َُ
 ـ.ُٕٓٗ - ىػ
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، دار الاكر ُع اـ نكر الدنف، ط ،عمـ كظاتؼ األ كات الماكنة والاكنكلكجنا  -ُُ
 . ـُِٗٗ -ىػ  ُُِْبنركت،  ،المبناني، مطاب  نكهؼ بنضكف

 –بنػػػركت ، دار الم رفػػػة، شػػػرح ىنػػػثـ ىػػػالؿ، ابػػػف الاػػػارض، الاػػػارضدنػػػكاف ابػػػف  -ُِ
 . ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، لبناف

، ابػك محمػد مكػي بػف ابػي طالػب العنهػي، الرعانة لتجكنػد العػرا ة كتحعنػؽ الػتالكة -ُّ
 . تكزن  دار الكتب ال ربنة تحعنؽ د. حمد حهف فرحاف ود.ت ،

، المكتبػػة ال  ػػػرنة، كارمشػػرح الػػػدكتكر  ػػالح الػػدنف اليػػػ، الم ػػػٌرم، هػػعط الزنػػد -ُْ
 ـ ََِٕ -ىػ  ُِْٖ،  ندا _ بنركت

منشػػػػكرات المكتػػػػب التجػػػػارم ، جماعػػػػة مػػػػف األهػػػػاتذة، قكاعػػػػد اإلعػػػػراب كاإلمػػػػال  -ُٓ
 . ـُّٔٗ -ىػُِّٖبنركت ، ْط، لمطباعة كالنشر كالتكزن 

مطب ػػػػػػة ، هػػػػػػالـ هػػػػػػ ند ال ػػػػػػمندعي، قكاعػػػػػػد اإلمػػػػػػال  كم جػػػػػػـ كممػػػػػػات الظػػػػػػا  -ُٔ
 . ـُّٔٗ-ىػُِّٖ، المك ؿ، الجميكرنة

ك د.عبػػد  بػػاقر جػػكاد محمػػد عبػػد الجبػػار عبػػد اهلل اآللكهػػي ك د.، كتػػاب اإلمػػال  -ُٕ
باػػػداد ، المطب ػػػة الكطننػػػة ٗالحػػػؽ  حمػػػد محمػػػد ك تركػػػي عبػػػد الااػػػكر الػػػراكم ط

 . ـََُِ-ىػُِِْ

دار  ػػػادر، دار ،  بػػػك الاضػػػؿ جمػػػاؿ الػػػدنف محمػػػد بػػػف منظػػػكر، لهػػػاف ال ػػػرب -ُٖ
 ـ. ُٔٓٗ -ىػ  ُّٕٓ، بنركت

دار  ،ُد. رشػػػند عبػػػد الػػػرحمف ال بنػػػدم، ط، مػػػـ الماػػػة كالمهػػػانناتمباحػػػث فػػػي ع -ُٗ
 ـََِِ - ىػ ُِّْباداد، ، الشؤكف الثعافنة ال امة

، منشػػػػكرات كزارة الثعافػػػػة، د. فػػػػكزم حهػػػػف الشػػػػانب، محاضػػػػرات فػػػػي المهػػػػاننات -َِ
 . ـُٗٗٗ - ىػ َُِْاألردف،  -عماف
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، العػػػاىرة، بػػػيدار الاكػػػر ال ر  محمػػػد حهػػػف عبػػػد ال زنػػػز،، مػػػدخؿ إلػػػ  عمػػػـ الماػػػة -ُِ
 ـ. َََِ -ىػ  َُِْ

محمػد هػ ند  هػبر كبػالؿ ، م جـ الشامؿ في عمػكـ الماػة ال ربنػة ك م ػطمحاتيا -ِِ
 . ـُُٖٗ-ىػَُُْ، بنركت، دار ال كدة، ُط، جنندم

محمػػد فػػؤاد ، الم جػػـ المايػػرس أللاػػاظ العػػراف الكػػرنـ بحاشػػنة الم ػػحؼ الشػػرنؼ -ِّ
 . ـ ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ، العاىرة، دار الحدنث، ُط، عبد الباقي

 . لبناف، المكتبة ال ممنة ود.ت  بنركت، مجم  الماة ال ربنة، الم جـ الكهنط -ِْ

دار ابػف ، ُط ،د.عبد اهلل فتحي الظػاىر ،المنيؿ ال افي في ال ركض كالعكافي -ِٓ
 . ـََِٕ -ىػ ُِْٖ، جام ة المك ؿ ،األثنر لمطباعة كالنشر

، ار ال مػػػػػـ لممالنػػػػػنفد، ُط ، مننػػػػػر الب مبكػػػػػي، المػػػػػكرد قػػػػػامكس انكمنػػػػػزم عربػػػػػي -ِٔ
 . ـ ُُٖٗ -ىػ  َُُْ، بنركت
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Abstract 
The current research treats the problems of writing three 

letters: (alef), (ta'a) and (waw). As for alef the research treats its 

initial, medial and final position, in addition to its increment or 

omission. The same thing applies to waw in the sense of its 

increment or omission. As for ta'a; the current research treats its 

form in initial position. All these will be dealt with on the level 

of word regardless whether it is a noun or a verb or an article, or 

through taking into account its context (the letters) in a sentence, 

in addition to prefixes and postfixes that are attached to the letter 

and their impacts on it. 

As we used to do in teaching; we believe that tables and figures 

make the student feels restful and they draw for him a very clear 

picture, and they decrease the efforts of concentration and try to 

collect information and recall it. What is written in many pages 

can be put into one table that cal explain a lot. We treat some of 

what is mentioned above in order to facilitate the grammatical 

rules and gather it in just one area. 
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 املكتبة املركزية جلامعة تكريت
 دراسة حالة

 ن  سهامة غفوري علي .م. د
          قسم اللغـة العربيـة  / كلية اآلداب/ جامعة تكريت

 ن
 املستخلص

يهددددل حث إدددت لثدددل وءدددىيو حث ددددم تىدددل دح دددا حثتدددد    حث  د ددد   ددد  حث  و ددد  
 حث ر زي  ثج  ع  و ري  دحثوعريل  دإدحوه  حث توىف .

درحءددد  حثإ ثددد  ثىوعدددرل تىدددل  ت ددد ة دتدددد     دددة دإدددد   ددد   حءدددوتدن  ددد ه 
 لذ ودددن حثوعدددرل تىدددل ،دإددددح  حث  و ددد   ددد  تدددلة حث لإلددد  حث    دددر  ثءدددير ح ت ددد ة

 حإوي ج    دلف  حث  و   ثي د دح   ثر  در  د ف م  تىل لدحر  حثع ىي   حث  و ي .
 -:اتوصل البحث إلى جممة من المقترحات والتوصيات منه

 حثوع د   ي  حث  و   حث ر زي  دح  ء ن حث ع ي    ثإ ء       حثج  ع حثو ءيق د  -1
 لتو م لدحر  حث  و    درح    حالءو لثي  د  ح حثصلإي   ث   رء   ت  ثه  -2
ء  د حث  و    رثىج  ع  دد  -3   هن دإيدي    دتن دح 
 لإ   حثوودرح  حثج ريد   د   ه د  حث  و د   دحث عىد د   دحالوج اد   دح ءد ثي   -4

 حث ع صر     حثتد   حث رجعي 
حالاو ددد ن   ثو  يددد   حثإديثددد  دود يراددد   ددد  حث  و ددد   ثدددة ح  دددرح  حثىيزريددد  د دحتدددد  -5

 حث ي     حث توىف 
  ددد  د دصددددل حث إددددت   دددردر  حثع ددددة  دددد  حجددددة ل  ددد م  د ددددا حث ورد دددد  ثى  و دددد   -6

 حث ر زي  ي ت    تلة حث     حثع ث ي  ثى عىد   ..
حإلتددد ر  -4حثتددد    حث  و يددد  -3حث  و دد  حث ر زيددد  -2  ج  عددد  و ريددد-1 الواصففتات:

 حال ور ي  -9حثإدء    -8 حثددري   -7حث رحجا  -6حإلجرحمح  حثف ي   -5
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 املقذمث وأهذاف الةحث
 اد  ءدديد  حث د ددل  دد  ث دد  صدد إ  حث عىد دد   دحث عر د   دد  حثءدد دح  ح تيددر 

حثجديدد   حث صدوىإ  حث جو ا د  صد ح تصدر حث عىد د    د  جو دا حث عىد د   اد  
 .ووىق تىل حث جو ا    عد حثص  ت  حثو 

د دد  حثعدح ددة ح ء ءددي  حث ه دد  حثودد   إدددث  دءددوإدت  ددة اددذ  حثوإدددال   دد  
حث جو ا اد حثوودر حثه ئة دحث ءو ر    و  دثدجي  حث عىد د   دتىدل دجدل حثتصدد  

 إ ي د  دح عد .   و  دثدجي  حثإ ء    حث تصي  حثو  جعى  وف تدة حإل ءد    دا ح ثد  
  ثعصددر حثإدد ث  ي ثددة   دد  حثوودددر  دد  ودد رين حث  و دد   دحث  ددرتىل ءدد ية حث ثدد ة إيددت 
 صدددد ح  دددد  حث   دددد    دددد م تددددد    دحءددددع  حث ودددد ق إيددددت  صدددد ح تددددز   جدددد  يا  دددد  
حث عىد     صيغ ر  ي  دحءورج ته  ت ر       إ ءدد ي      د   د ث دحد  د   صد در 

وع ددة تىدل دصددة حثإ ءد    حث تصددي  لثددل حث عىد د   وتددز   د  إ ءدد    دحث د     
   وددددد  حث ءدددددوفيدي  دث دددددد وعددددددد  دو دتددددد  حث  و ددددد   حالث ورد يددددد  حثوددددد  يدددددون     اددددد  
  الءوع      توىل و  ي   حث عىد د   دحالوصد ال  دذثدي لي   د   د  حثعد  ىي   د ثوإدة 

  وددن د ددد  و  يدد  حالوصددد ال  حث عيددد  حث دددد   ددا و  يددد  إددد و  دثدجيددد  حث عىد دد   إيدددت
 .()حث  و    دحث عىد    داد ذرد  تصر حث عىد    دحث جو ا  ث عىد  و 

 ٌسعى الةحث إىل حتقٍق اَخً -أهذاف الةحث:
 يإ دة حث إت وءىيو حث دم تىل دح ا حثتد    حث  د      حث  و   حث ر زي . -1
 حثوعريل  دإدح  د  ء ن حث  و   -2

                                                      

() . حثص در  ت  حث  و   حث ر زي  ثج  ع  و ري  إيدت --.1ع ،  2    -ي لر    ر  حث عىد  وي
 يو    حثعدد ذ ر    ذج تد  ث  و    حث ورد ي 
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ا إددددد ة حث  و ددددد   إ دثددددد  د دددددا  عدددددت حث  ورإددددد   دحثودصدددددي   ثى هددددددت  دح ددددد -3
 حث ر زي .

  وع ريل  توىف  تر   حث  و   حثج  عي  -:املكدةث اجلامعٍث خعرٌف -0

 د    ج ىه  وص     دحد دحإد. دث  ه 
حث  و ددد   حثدددذي يتددددن إيدددت تر هددد  حإ دددد إءددد  ءدددعيد    هددد   ذثدددي حث ددددع  ددد  

 د ، داددددد  جو ددددا ح ءدددد وذ  دحثوى دددد  دحإلدحرح  حث توىفدددد   دددد  حثج  عدددد  جو عدددد   عي دددد ، 
ودددد ر ثهدددن حث وددد  حثدرحءدددي  د يراددد   ددد  حجدددة تد ددد   اددددحل  ت د حث عهدددد إيددد، حث ىيددد 

دح  دددرحت ادددذ  حثج  عددد   د ددد  وعريدددل  تدددر ثدددل ا  ت ددد ر  تددد   ج دتددد   ددد  حث ودددد  
دحث تودو   دحثدث ئق دحثءدجل  دحثدددري   د يراد   د  حث ددحد   ل د  و لي د     ءد   

 .(1)ثتد   ودحئل  عي   
  حثعر يددددد  ث صدددددوىإ   تىددددددن حث  و ددددد   دحث عىد ددددد     ددددد  تر وهددددد  حث دءددددددت

دحثإ ءددد       ه    و ددد   د  لددد ن  ددد  حث  و ددد   و  دددئل دودت دددل دوددددير  ج  عددد  ث    ىددد  
 دددرح   حثوددددريس دح  إددد ت  دحالإوي جددد   حث عىد  ويددد  ثىوى ددد  دايئددد  حثوددددريس   ددد  وءددد  

 .(2)دحثتد    
  -وظائف املكدةث اجلامعٍث: 1-1

 حث  و د  حثج  عيد  د ددروه  تىدل حالءدوج    الإوي جد   لي  د  وىتدي  دلد ئ
 -   حث   و ح وي :  وتد ه حثو حثج  ع  

ث يد ن    د  ي د   ودد ير  صد در حث عىد د   حثلز د  -:إدارة وتنميفة المجموافات -0
 حثج  ع    ه  ه     حثوعىين دحث إت، دذثي ت  وريق حالتوي ر دحثوزديد دحثوءجية

 ثف ي .حإلجرحمح  ح د يرا    
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 هرءدددد  دوصدددد يل دو  دددديل  د دددد  يو دددد  ل ذثددددي  دددد  -:تنظففففيم المجمواففففات -0
دوإىيىه  دإفله   حثو  و فة   و حث ج دت   ،دحءوتل  د يرا     حثع ىي  

 .دصي  وه 

تىدل حث ءدود  حثددو    دذثي ثإل  د      ص در حث عىد    -:التعاون والتنسيق -3
 .حثدو ي  ىد   دت رجل دحث   ر   دحإلءه ن    ل ج ح      حث ع

حث  و دددد   حءددددوتدحن يفيدددد   ج يددددا  ءددددوفيدي حث  و دددد دوعىددددين  -:البحففففث والتطففففوير -4
 .دحالءوف د 

و اية حثع  ىي     حث  و د    -:العمل امى توفير العنصر البشري المؤهل مكتبيا -5
حثج  عي  ثىدصدة لثل  دلفي  ي وى د  حث در  تىل حثوع  ة  ا  دتي  حث عىد د   

 .     ىي  ت ثي  تىل حثوإىية دحثتز  دحالءورج عحث توىف  دي وى د 

  دد  يع ددس حالاو دد ن  و دددين    ددة  إقامففة النففدوات والممتقيففات العمميففة الم تمتففة -6
 .حثتد    حثعى ي  دحثو  ي 

حث توىفدد  ثىوعريددل    دتيدد  حثف ريدد  حث توىفدد  حثودد  و و يهدد   إصففدار الببميوارافيففات -7
 .(3)حث  و  

 جلامعث خكرٌحاملكدةث املركسٌث  1-1-1
وءددددو د حث  و دددد   حث ر زيدددد  حثج  عيدددد  دجددادددد  د  ادددددح ه   دددد  حثج  عدددد  ذحوهدددد  
د  ثو ث       ادح ه  ا   ادحل حثج  عد  درءد ث  حث  و د  اد  جدزم اليوجدزم  د  رءد ث  

اددذح ح ءدد س وءددعل  لحثج  عدد  حثودد  وتددو   دد  حثوعىددين دحث إددت دتد دد  حث جو ددا  عىدد
 ءد    ث  و    حث ر زي      1988  د  ذ ل   ئه  ء   حث  و   حث ر زي  ثج  ع  و ري

 -حثج  ع   حثعرح ي  ح تر  لثل وإ يق ح ادحل ح وي :
 حثعى ي  دحثث   ي  حث توىف  ثىوى   حثو  وءهن    ل   ة حث   ا  ود ير دو دين حث دحد -1

حثوعىي يدد  دوءدد تدان تىددل ل  دد ة   دد ريعهن حثعى يدد  ل  اددذح حثهدددل ي صدد  تىددل 
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وى   حثدرحء   ح دثي     حثج  ع  حثذي  ي  ىد  حثجزم ح   در  د   جو دا  تد  
 حثج  ع .

حثع دددة تىدددل ودددد ير  دتيددد  حث عىد ددد   حث توىفددد  حثلز ددد  ثو  ددديو حث إدددت حثعى ددد   -2
دحثدرحءدددد   حث و د دددد  دي صدددد  اددددذح حثهدددددل تىددددل تد دددد  وى دددد  حثدرحءدددد   حثعىيدددد  

 ي  د ي   حثوتص    دل تد  دحث  إثي  حثذي  يإو جد  لثل  دتي   عىد    تى
 ح وي زا    ثإدحث .

 ء تد   ءوفيدي حث  و      وى   د ء وذ  د  وءد   حثج  عد   د  ووددير   فءدهن  -3
 دث   وهن حثع   .

 حثوع د   ا حث  و    حثج  عي  ح تر . -4

حث يدد ن  و دددين حث عىد دد   إل ددرحد حث جو ددا  دد   يددر   وءدد   حثج  عدد   دد  حث  و دد   -5
 ددد    لثدددل و ددددين تدددد  وه   ي  ءدددوفيد  إ جددد  لثدددل  عىد ددد   د حثوددد  ودجدددد  هددد  ل
  عىد     عي  .

 اهلٍكل اإلداري للمكدةث املركسٌث 1-1-1
يو ددددد  حثهي ددددة حإلدحري ثى  و دددد  حث ر زيدددد   دددد  حث  وءدددد ي  حث درجدددد   ءدددد   ان 
دوتصص وهن  د    اذح دوو ا حث  و   حث ر زي  لدحري  رئ ءد  حثج  عد  د  د   د دح  د  

 هددددن دإيدددددي  دددد   و  عدددد  ت ددددة حث  و دددد   ردث دددددير حث  و دددد  دد  حث دددددرج الإ دددد  حث دددد ة
دحإل ددرحل حث    ددر تىيهدد    ددل تىددل حثو ءدديق دحثوعدد د   ددا رئ ءدد  حثج  عدد   دد  حجددة 

 حثدصدة لثل    ة  ءود     حثتد    حث  د    يه .
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 رئاسة الجامعة

 المسااد العممي

 المكتبة المركزية

وحدة اإلدارة 
 عة وال دماتوالمتاب

وحدة اإلجراءات التنية 
 واالقراص الميزرية

 وحدة االنترنيت وحدة اإلامار
والحاسبة االكترونية 
 واإلدارة االلكترونية

 

اإلدارة 
 والمتابعة

 

 ال دمات

 

اإلجراءات 
 التنية

 

األقراص 
 الميزرية

 

الحاسبة 
 االلكترونية

 
 االنترنيت

 

اإلدارة 
 االلكترونية
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  ددد   حث  و دد   دحيدد   ءدديو  لال   هدد  ودءددع   ويجدد  وحددذاج املكدةددث 1-1-1-2
حثج  عيد   د  تد د  حث جو دا دحثءدع   دحثدت    ا ي  دددر حث  و    ثلاو  ن دحثرت ي 

ثىدصدة لثل  تىل درج     حثو دن حثعى   دحث عىد  و  اذح دوو    حث  و   حث ر زي  
 -:(*)حثدإدح  ح وي 

و دددن اددذ  حثدإددد  تد دد  حإلتدد ر   -:Circulation unit وحددذت اإلرددارت -1
  وى دد  حثدرحءدد   ح دثيدد  دحثعىيدد    ددل تدد   ءدد وذ  حثج  عدد  ث ءددوفيدي حث  و دد   دد

د دلفيهددد  د ءدددوفيدي حث  و ددد  حث ر زيددد   ددد  حثج  عددد   ح تدددر  دو دددد  حإلتددد ر  
دحتىي  دت رجي  د ق  دح و دوعىي    د ع     حجة حث إ  ل  تىل   و ي   

   ت  ة      دي دن   وء دح حثدإد  .  حثف دح   د حثوىل د ي ء      حث  و    
 حالويل:

 وى ي  وى    حث ءوفيدي   ود ير حإوي ج وهن    حث و  حث توىف . -

 حثو  د    صإ  حث عىد    حثدحرد     ادي  حث ءوفيد. -

 ود يق حث و  تىل حثر دل. -

 لرج ع حث و  لثل      ه  حثصإيإ . -

 حثو  د    تدن حثو تير    لرج ع حث و . -

   حإلرج ع.د ا حثغرح    تىل حث و  حث و تر    -

 لصدحر  رحم  حثذ  . -

لرءدد ة ل ددع رح  لثددل  ىيددد   د  ءدد ن حثج  عدد  حث توىفددد  دحثت صدد    ث ودد  حث وددد تر   -
   إلرج ع.

                                                      

ودددن ج دددا حث ي  ددد   حثت صددد   دإددددح  حث  و ددد   ددد  تدددلة ت دددة حث  إثددد     دددرل   ددد  ثى  و ددد   (*)
 حث ر زي 



 
 

   

 

 المكتبة المركزية 
 ريتــكــة تــامعــلج

 

 م. د. سهامة غفوري علي
 0202األول كانون (5) العدد

  07 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 و دددن حثدإددد  -:Technical Procedure وحددذت اإلاددراااج ال  ٍددث -2
 وءجية حث ج دت  حث  و ي     ءجلوه   ودددي  حث عىد د   ح ويد  تد   دة دتد م 

  ددد    -حثع ددددح  -حث  ثدددل -ر دددن حثوءىءدددة)  دحث عىد ددد   اددد  ددد  ح دتيددد  حثف ريددد
حث لإلدد  (   ددل تدد  حث يدد ن  فهرءدد  -حث ءددن -ودد رين حث  ددر -حث   ددر -حث  ددر

حث ج دتددد  حث  و يددد  د دددق  دحتدددد حثفهرءددد  حال جىدددد   ري يددد  دوصددد يفه  د دددق  لددد ن 
 - :ي  ل لثل اذ  حثدحج    يون حث ي ن    ت  ة ح وي ديدي حثع ري(.) وص يل

 لتدحد  دحئن   إوي ج   حث  و   حث ر زي     حث و  حث توىف . -

 لتدحد  دحئن   ث و  حث هدح  لثل حث  و   حث ر زي . -
لتدددددحد  دددددحئن   ث ودددد  حثودددد  و دددددن حث  و ددددد  حث ر زيدددد    ادددددحئه  لثددددل حث  و دددد    ددددد   -

 حثج  ع   حثعرح ي  ح تر .

د حثدإدد  ي ددن  دلفد -:Computer unit وحدذت ااابدا اكلكنو دً -3
 ع ددة حثهديدد   حثت صدد    ءددوتدحن حث  و دد   دد    ددة  ءددوفيدي حث  و دد   دد  وى دد  

 درحء    دثي  دتىي  د ء وذ  د دلفي .

وو د    -:unit Thesis &Dissertation وحذت الربائل اجلامعٍث -4
 ج  عددددد  و ريددددد  د عدددددت   ادددددذ  حثدإدددددد  حثرءددددد ئة دحالوددددد ريح حثج  عيددددد  حثت صددددد

صدددة حث  و ددد  تددد  وريدددق دزحر  حثوعىدددين حثعددد ث  دحث إدددت حثج  عددد   حثعرح يددد  حثوددد  و
حثعى دد   ددذثي ودد و  تدد  وريددق حإلادددحم  دد    ددة  عددت ح ءدد وذ  د ا يدد  حثرءدد ئة 
حثج  عي    صددر  دثد   د   صد در حث عىد د   اليءد ح   ترحجهد  تد رج حث  و د  

ث صدد در  يددر    دددر  دح   دد  وءددوتدن حءددوتدح   دحتىيدد  ثىإفدد ل تىيهدد   د هدد   دد  ح
 . دثي دح

وو دد   اددذ  حثدإدددد   دددتي   دد   صددد در  -:وحدددذت املراادددو والدددذورٌاج -5
 -حث عىد    ا  :

 
 

   

 

 المكتبة المركزية 
 ريتــكــة تــامعــلج

 

 م. د. سهامة غفوري علي
 0202األول كانون (5) العدد

  08 

 

 جملة آداب الفراهيذي

وو    حث رحجا حث ص در حثو  يإو ج حثرجدع لثيه   -:Referencesاملرااو  1 -5
ثغرت حثإصدة تىل  عىد      ري   عي    جدة حالءو د ر  داليووىد  ح  در  رحموهد  

 -ي  ح وي :       ة دوو    ح دتي  حثف ر 
 Indexes  حث       -

 Abstractsحث ءوتىص    -

 Yearbookحث و  حثء دي   -

 Handbookحث و  حثيددي   -

 Directories Guides&  ح دث  -

 Dictionaries حث ع جن -

  Encyclopedias حث دءدت    د ددحئر حث ع رل -

 Bibliographiesحث  ىيد رح ي    د  دحئن حث  ثف    -

 Biography    و  حثءير دحثورحجن -
  Statisticsحإلإص مح   -
 Almanac حثو  دين -

  Geographical Sources حث ص در حثجغرح ي  -
 د ح ودددددد ثس حثجغرح يدددددد  Atlases دح ودددددد ثس Maps دو دددددد ة حثتددددددرحئو

Gazetteers  د دث  حثرإل Travel Guides 
 -دي دن   وء دح حثدإد     ت  ة ح وي :

 ءوفيدي حإلج    تىل  ءئى  دحءوفء رح  حث  -
 وروي  دود يق حث رحجا -

 و دين حث عىد   حث   ء      حثد   حث   ء  -

 لإ ث  حث ءوفيد لثل حث رجا حثذي يو    حإلج    تىل وء  الول دحءوفء رحول -
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دوو ددد   ح دتيددد  حثوددد  وصددددر   ددد ة ددري  -: Periodicalsالدددذورٌاج  5-2
هيئد   حثرءد ي  د د ل دحث وتصصد  دحثصد در  تد  حث    ولن دو  ة حث جدل  حثعى يد

حثرءدد ي  دحثج  عدد   حث إىيدد  دحثعر يدد  دحثددثيدد  دحثصددإل حثيد يدد  دحثءدد دي  دحثفصددىي  
دءددددل يدددون حثع دددة   و  ددد   حدح ءددد دتي  دحث دددهري  دحث  دددرح  دحث وي ددد   حث توىفددد  ادددذ

 .وءجية حث ي     حثت ص    ثددري  حثددري   حث درج      د    ثيون 

 نموذج لبطاقة الدوريات
ي دا تىدل تد وق  ددلف  ادذ  حثدإدد  حءدولن  -: CD Unit وحذت األقدرا  -6

حثرءدد ئة دحالودد ريح حثج  عيدد    دد ة   ددرح  ثيزريدد  دحث يدد ن  ع ىيدد  حثفددرز دحثو لددين 
إءدددد  حثج  عدددد   حثعرح يدددد  ثددددن إءدددد  حث د دددددت   حثعى يدددد    ددددل تدددد  حث يدددد ن 

ة حثج  عيدد    ءد تد   ءدوفيدي حث  و د   د  حثإصدددة تىدل حإوي جد وهن  د  حثرءد ئ
   ءو ء خ ح  رح  حثو  ثه  تل     او    وهن حث د دتي .

ي دددن  دلفددد حثدإددد    ءدد تد   ءددوفيدي  -:Internet وحددذت اك ن ٍددح -7
حث  و دددد  حث ر زيدددد   دددد  وصددددفح حال ور يدددد  د ددددذثي  دددد  حث إددددت تدددد  حث عىد دددد   د 
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 Simple حث عىد د   حثودد  ي إثددد  ت هدد  ءدددحم   ءددوتدحن ورحئددق حث إدت حث ءدديو

Search د حث و دددن  Advance Search   إل دد    لثددل ذثددي  يدد  هن   ءدد تد  
حث ءدوفيدي   دد  حثإصدددة تىدل  ترجدد   و  تيددل دتدز  حث عىد دد   تىددل دءدد ئو 

 حثتز  حث توىف .

 -اذح دي    حالءوف د     تد   حال ور ي     حثجدح   ح وي :
 ور ي .حالاو  ن  د ا  ه رس حث  و    حثج  عي  تىل      حال  -
حالءددددوف د   دددد  ل    دددد   حث دددد     دددد  تددددد    حإلإ ودددد  حثج ريدددد  دحث ددددت حال و دددد ئ   -

 ثى عىد   .

حءدددوث  ر  إوديددد   حث ددد     ددد  ح  ددد م حث  و ددد   حثج  عيددد  دوإءدددي  تدددد  وه   ددد   -
 د  وإءدي    ج ة حث عىد      ال ورحي    حثددري   حالث ورد ي  دحءوتدحن حث    

 ح ي  د يرا .حثتد    حث رجعي  دحث  ىيد ر 
   ي   حثت ءي  يإىن  ه      م حث  و        إل ور ي   دح   ث ثي  ثع ىي  حثوزديد   -

 دد        و إدد  حثفهدد رس تىددل ،  ، إيددت يوإ ددق حثوعدد د   ددي  حث  و دد  يحثءددوي د 
 إلتد د  حثو دا  د حثوإدديت  د لتد د  حال ولد ريدون وإدديثه   دال  د دة دد   ، إىيد 

د ث دد   ، ءدد    حوف  يدد  ثدد  تىددل حث  و دد  . دد  دجدددد  يدد  ودزيددا حثفهدد رس حث إد
وىدي حثفهد رس  ،   لو إ  حث عىد    تىل      حإل ور ي  حالءوف د تلة    و   

 دد  تددلة تفددت  ،د ور دديد حإل فدد ق حالتويدد رليج  يدد   دد  ت ىيدد   حثودد   د  ددرح
حثددري   حثو    د حال ورح       ،ح دتي   روفع  حثث    ء   حثو رحر ث عت   دحع

حثج  عيدد  ت صدد .   دد  ي  دد  ثإل ور دد  وءددهية  وعددد ت ئدد  تىددل   اددة حث  و دد  
حث ريدد حإلث ورد د     ءدوتدحن ءرت  دذثي  لجرحمح  حثو  دة د حإلادحم  ي  حث  و   

 ثإلادحم  د حثو  دة.حث و دت   حث وردإ   د ل    ي ول حثدحءع       ر  دحئن
    حثو  يل دحالءوتل .حالءوف د     حث        تد  -
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 حال ددورحي   دحتددد حث ي  دد   حث توىفدد  ثلءددوف د   دد  حث عىد دد   حث توىفدد   ثددة   تددد  -
MEDLINE  د. ERIC 

ح  د   ج  عد  و ريد   -:Virtual Library وحذت املكدةدث اكرتنايدٍث -8
لثل  ج دت  حث  ءء   دحثج  عد   حثعرح يد  حث  دور     ث  و د  حال ورح دي  حثعرح يد  

ذي يويح ث ءوفيديل حثدصدة لثل حث صدد  حث   ىد  ثى جدل  حثعى يد    دل تد  دحث
حثدصدددددة حث    ددددر لثددددل  صدددد در حث عىد دددد   ح تددددر  دحثجدددددير   ثددددذ ر      ددددردع 
حث  و دد  حال ورح ددي  حثعرح يدد  اددد   ددردع وعدد د   وددن   ءدد ا   تدددد  دد  حث  ءءدد   

ثج عيددد  ح  ري يددد  حث ي ي ئيددد  ح  ري يددد    هددد  حثج عيددد  ح  ري يددد  ثىعىددددن حث و د ددد  دح
ح  ري د  ثىه دءد  حث ي   ي يد  دحث عهدد ح  ري د   ددحث عهد ح  ري   ثىفيزي م دحث عهد

ثىه دءددد  حث يئيددد  د يراددد   ددد  حث  ءءددد   حثعى يددد  ح  ري يددد  دددر حث  دددر ح  ري يددد  
 .()ث ء تد  حالء وذ  دحث  إثي  حثعرح يي 

ة اددذ  حثدإددد  تىددل حءو ءدد خ وع دد -:Copying Unit وحددذت اكبد سددا  -9
 زايد . غ ص در د دتي  حث  و   حث توىف  ث  م    ث

اد  "Management-E"  ،حالث ورد يد  حإلدحر وحذت اإلدارت اكلكنو ٍث  -11
حال و د ة  د  ل جد ز حث عد  ل  د و ددين حثتدد    حثع  د   د  حثوري د     ة  ءد و 

لثل حث  ة حالث ورد       جة حءوتدحن   ثة ثىد       دوعدرل  حثو ىيدي  حثيددي 
وع ددة تىددل  ،دحريدد  ثعصددر حث عىد دد  ل لءددورحويجي  "   هدد ح ثددة د   دد ة    دد ة

َل ددددددة ثى دددددددحو ي  َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل َل دحث  ءءدددددد    ددددددا  ،وإ يددددددق تددددددد     لل
حث ددحرد حث  ديد  د  حءدوغلة   ثدة ث صد در حث عىد د   حث و إد   د  تدلة ودليدل

                                                      

() و  ثى زيد    حثوف صية إدة حث  و   حال ورح ي  حثعى ي  حثعرح ي  ي لر  د ا حث   
http:www.ivsl.org 
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حءددوغلة   ثددة  حث  ددري  د حث ع ديدد  حث و إدد   دد  لودد ر حث ورد دد  إددديت  دد  حجددة
 .(4)ثىد   د حث  ة د حثجهد 

  اددذ  حثدإددد   ت  ثهدد    و  عدد  حث ريددد حثيددد   ثى  و دد  حث ر زيدد   دد  إيددت  ددد 
رء ة حث ريد حثص در    حث  و   حث ر زي  حث ورد ي .  حءول ل دح 

حثوددرق حثودد   Acquisition ي صددد   ثوزديددد -:إاددراااج الدسوٌددذ 1-1-1-3
 -وو عه  حث  و      حثإصدة تىل  ص درا  حث توىف  دحث درج   د   :

 در التزويدمصا

 اإلهداء الشراء
 أشخاص منظمات أو هيئات معارض الكتب ناشرون أو موزعون

  دولية عربية محلية دولية عربية محلية دولي عربي محلي

د عددددد دصدددددة حث صدددد در دح دتيدددد  حث توىفدددد  لثددددل حث  و دددد  وجددددر  تىيهدددد  تددددد  
 -حإلجرحمح  ح و :لجرحمح  و هيدح ثو دي ه  لثل حث ءوفيد    ىه  حث ه ئ  د   اذ  

ودددد  حث عىد دد   حثت صدد    ث ودد   حثصدد در   ثىغدد  حثعر يدد   دد  ءددجة تدد   
 -   و ي   حث  و      حث و  حثعر ي  إيت ودد  حث عىد    ح وي :

حث لإلدد   -حثءددعر-تدددد حث ءددن-حثو عدد -حث  ددر-حث  ثددل-حثع دددح -حثوءىءددة
 -د      ي       دذج  و    حثوزديد ح وي :

 المؤلف رقم الطلب

 العنوان البائع

  الطلب

  تاريخ  ناشر  مكان التاريخ

  س ص  ط  مج تاريخ التسجيل

  القسم  المصدر التكلفة

 نموذج لبطاقة التزويد
د ذثي ودد  حث عىد    حثت ص    ث و  ح ج  ي     ءجة تد    هد  دوددد  

 -    و    حثوزديد حث درج   د   :
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 ددددد   حث  و دددد  حث ر زيدددد   دثددددل تودحوهدددد   -:ingCatalog ال هربددددث 1-1-1-4
 وو يدددق  دحتدددد حثفهرءددد  حال جىدح ري يددد   ءدددد    ث  و ددد   حثعرح يددد  ثدددذح ءددد إ دة لتوددد م 

  عت حث عىد    ت   فهدن حثفهرء .
ا  ت ىي  و لي ي  وهدل لثل و لين حث عر   حث  ري  دو دي ه  ثى ءدوفيدي   -التهرسة:

هرءدد   دد   اددن حثع ىيدد   حثف يدد  د د هدد  إيددت وووىدد    يءددر د ءددهة حثورحئددق دوعددد حثف
 ددح  دو  ي   ثىءيور  تىيه  دوووى   ي    ودر ي    يي  د وتصصي     حث يد ن 
 هدددذ  حث ه ددد   ه  ثدددي  ددديت ا ئدددة  ددد  حث ددددحد حث توىفددد  حثوددد  و دددو  ءددد دي    توىدددل 

د  رح  حثىغ   دحث ءودي   دحث دح يا دح    ة حث توىف      و  دددري   د  لن 
 وإو ج لثل حثءيور  تىيه .

 -تقسم التهرسة إلى قسمين:
وهدون  وإديدد حث يد    -Descriptive Cataloging:ال هربث الىص ٍث  -1

حث دد دي ثىدتدد م  ي دصددفل دصددف    يدد   وإديددد  عددت حثإ دددة دحث ي  دد     هدد   يدد   
 قريددد حثوددد  دحثودد ثيل د ي  ددد   حثع دددح  دحثو عددد  د ي  دد   حث  ددر د ي  ددد   حث ءدد دثي

د يدد   حثءىءددى  ل  دجددد  د ددذثي لتودد م  عىد دد   تدد   عددت حث لإلدد   حثودد  
  د  دوعدرل    هد  ت ىيد   (5)يو   ه  حثدت م دحثو  الي    لدرحجه     ث  ي  حث و 
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وإديدددد حث ءدددد دثي  تدددد  دجددددد  دددد د    و يدددد   عي ددد   د  صدددددر ثى عىد دددد   د يدددد   
تدددحد حثءددجل  حث ت صدد   ددذثي دوروي هدد  د ددق  لدد ن حث ل ددح حث  ديدد  دحثف ريدد  ثددل دح 

 .(6) عي 
دوو د   لتود م  -:Subjective Cataloging ال هربث املىيىرٍث -2

 عىد ددد   تددد   د ددددع  د  د ددددت   حث ددد د   د حثدتددد م دذثدددي  وإديدددد ر س  د 
 ر دس حث د دت    ثة   ئ   حثت ز دحر.

ت  دثهد  ل  ت ىي  حإلتدحد حثف   ثألدتي  حثف ريد  وووىد  دجددد ر د ئز   يد  ثدل
 دجدددد و  ي دد   ثىدصددل حث  ىيددد رح    ثددة حثو  ددي  حثددددث  ثىدصددل حث  ىيددد رح   ثى ودد 

ISBD International Standard Bibliographic Descriptive  ددجددد  ددحئن
حثت صددد    ثوإىيدددة  Thesauri ر دس حث د ددددت    ثدددة   ئ ددد  حثت ز ددددحر  د حث  ددد  ز

حثوصدددد يل  ثددددة جدددددحدة وصدددد يل ديدددددي حث د دددددت  دوووىدددد  حثع ىيدددد  دجدددددد جدددددحدة 
حثع ددري. دحث دد ة ح ودد  ي ثددة    دددذج ث و  دد   و   ىدد  حثإ دددة تى دد  ل   يدد س حث و  دد  

 ءن. 5، 7×5، 12ح    د  3×5
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 رقم التصنيف
 رقم المؤلف المؤلف.

 بيان معمومات العنوان األ رى/ بيان المسؤولية األول؛ العنوان:           
 ، الناشر مكان النشر: -بيان إضافي لمطبعة.، ان الطبعةبي -الالحق.           
 تاريخ النشر.                     
 بيان إضافي ، )بيان السمسة-الحجم. المصورات؛ الصتحات:           
 رقم السمسمة(.           لمسمسمة؛           
 المالحظات.           
 ردمك.               

 .رأس موضوع أ.مد ل إضافي. 0س موضوع.    .رأ0                
 رقم التسمسل                                               

 نموذج متكامل لبطاقة التهرسة
 Classificationل   ى دد  وصدد يل -:Classification الدصدد ٍف 1-1-1-5

ح ءدو   ع دل  ءدن  د  ئد   د و  د   د و ئفد  دحثود  وع د   د   Class   و    د   ى د 
 ي   ثه  اد د ا ح  ي م حث و   ه   ع  داد وروي  ح  ي م د دق حثو د  ل دحالتدولل 
ح ل  رز ح  ي م دوج يعه  د  إل د    لثدل ذثدي يعو در وصد يل حث ود  وصد يف  ثى عر د  

 .(7) ا حثوعديل  حثلز   حثو  ي ىيه  حث  ة حث  دي ثى و  
وصددد يل حثإديثدد   ددد  حثعددد ثن يعو ددر وصددد يل ديدددي حثع دددري  ددد    دددن   ل ددد  حث

إيدت حصدددر ديددي حثو عدد  ح دثدل دودحثدد   1876ديعددد حثف دة لثددل  ىفدة ديدددي تد ن 
ح دثدددل    ددد     دددرحل ديددددي   ددد    يددد  حثو عددد    12 دلصددددحر حثو عددد     ثو عددد   لثددد

 .حث د  رسحثلإ     د ح رل تىيه  
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 -وظائف الدص ٍف: 1-1-1-5-1
 و ي    صد حالءوتدحن.اد ح ء س    و لين حث ج دت  حث   -1
 ال د    حرو  و حثدث ئق حرو  و   دتي   ي ال د    حثوص يل. -2

 حثوص يل ي    وروي   يع س حثصل   ي   توىل ح دتي  حثف ري . -3

 د ي دد  حثوصد يل  ء ءد  ثو لدين حثوعد د   دي  حث  و د    د  حثورويد  حث د ددت   -4
حثوع د ي  د   اذح حثددر حث وتص      يدح  حثوع د  حثددث  د ت ىي   حثوزديد 

 يىع  حثوص يل ددر حثىغ  حثع ث ي .

يإ دددق حثوددددحز  حث د ددددت   ددد   ج دتددد  حث  و ددد    ث  دددل تددد   ددددحو  حث دددعل  -5
دحث د       و ي   حث  و د    د  يءد تد لدحر  حث  و د  تىدل و  يد   ج دتوهد  د درحم 

 ددددة  دددد  ح دتيدددد  حثف ريدددد  حث   صدددد  ثددددديه  ثوإ يددددق   صددددل درجدددد   حثودددددحز  دحثو  
 حث ج دت  حث  و ي .

 -ي دن حثوص يل د دحءو  ر دز    الو : -6

ي    وروي  ح تدحد حث  ير   د  حثدثد ئق  د  و  د   حثفهدرس   د  يءدهة ءدإ   6-1
رج ع حثدث ئق دد     ي ثر ذثي ءى ي  تىل حثوروي .  دح 

 اد حثدءيى  حث ءوتد   ثىر و  ي  حثر دل دحثفه رس 6-2
  ر .يءوتدن   رحت حإلت 6-3
 يء تد    لر  د حث ءوفيدي  لثل  ج دت   حث د دع حثدحإد. 6-4
 خص ٍف دٌىي العشري 1-1-1-5-1-1

ء   حث لد ن ت دري   دل  ءدن حث عر د  لثدل ت در    ءد ن رئيءدي  دي  د  و ءدين 
 لريددد  د  ءدددوتدحن ح ر دد ن حثعر يددد  دحثر ددددز    ددة  ءدددن  دد  ادددذ  ح  ءددد ن لثددل  ددد ال  ه يدد

د ددد  حثع ثيددد  لثدددل إدددد وودءدددا  يدددل ح ر ددد ن   ءدددىد  توددد  ثوغوددد  ديو ودددا حث لددد ن   ث ر 
 -حث ل ار حثت ص  ثى دح يا حثع    دح  ء ن حثرئيءي  حثع ر  ا :
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 حث ع رل حثع    000 -1
 حثفىءف  100 -2

 حثدي     200 -3

 حثعىدن حالجو  تي  300 -4

 حثىغ   400 -5

 حثعىدن حث إو  500 -6

 حثعىدن حثوو ي ي  600 -7

 حثف د  700 -8

 حالدح 800 -9

(8)دحثرإل  نحثو رين دحثجغرح ي  دحثورحج 900 -10
 

   ل ن وص يل ديدي اد  ل ن ار    ي يوفرع    حثع ن لثل حثت     ثل
 حثعىدن حثوو ي ي  600
 حثو  610
 درحء  دودريس   ثو . 7، 610

دحثجدددددير   ثددددذ ر    حث  و ددددد  حث ر زيدددد   ددددد    دثدددددل تودحوهدددد   وو يددددق  لددددد ن 
 دتوه  حث  و ي   ءد    ث  و    حثعرح ي .وص يل ديدي حثع ري    وص يل  ج 

 -إاراااج اإلرارت: 1-1-1-6
  ددة حث دددم  دد جرحمح  حإلتدد ر  ال ددد  دد  لتودد م حث دد را   ددر  تدد    دددحع حإلتدد ر  

 إيت و ءن حإلت ر  لثل  ء ي 
 ي حثءدد  ح ث ءددوفيدي  -:External Circulation اإلرددارت اراراٍددث -1

إدددد    دجدد   دددح و  رجيدد  دث ددد   إدددد حث  و دد    ءددوتدحن حث ودد  حءددوتدح   ت 
 ت ص   فور  حإلت ر  دحثو  ون وإديدا       ة لدحر  حث  و  .  دوعىي  
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 ي حءدوتدحن حث ود  د يراد   -:Internal Circulationاإلرارت الذاخلٍدث  -2
     دتي  حث  و   حءوتدح   دحتىي   ي دحتة حث  و  .

 ددد  ثغدددرت حثإصددددة تىدددل دي  غددد  تىدددل  ءدددوفيدي حث  و ددد  جىددد  اديددد  حث  و
حإوي جدد وهن حث توىفدد   دد  حث ودد  دوو دد   اديدد  حث  و دد  حث عىد دد   حث درجدد  د ددق 
حث  دددذج حث ر ددق  د دد   تى دد     حث  و دد  صدد      دددذج حثهديدد    ر عدد   ثدددح  ثددد  
 عدددي  ثوى ددد  حثدرحءدددد   حثعىيددد  دح تددددر ثوى ددد  حثدرحءددد   ح دثيدددد  دح تدددر ث دددددلف  

  حثج  ع  دح تير ثلء وذ

 
 

 نموذج لهوية المكتبة ال اصة بمستعيري المكتبة
وإوددددي دإدددد  حإلتددد ر  تىدددل ءدددجل  ت صددد    إوديددد   حث  و ددد  تصددد  ث دددة  -أوك

 د دددددع  د وتصدددد  ءددددجة تدددد    ددددل يو دددد    عىد دددد   تدددد  ت دددد دي  حث ودددد  
د  ثفيهد  دوددحرين   درا    دل تد  ر دن حث ود   دحثدذي   دج دل رو د  حث ود  دحتدة 
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ثع ة  هذ  حثءجل  ء ري حث فعدة ثإي  ح ج ز ت ىيد  وصد يل حثر دل تى   ح  ح
 حث ودد  د ددق  لدد ن ديدددي حثع ددري د هرءدددوه  د ددق  دحتددد حثفهرءدد  حال جىددد   ري يددد 
ثوهيئدد  حثفهدد رس حث و  يدد  حثودد  ءدديون حثع ددة  هدد   ءددو  ل إيددت ءددوويح وددد ير   دد و 

  دتي  حث عىد    إء  حث  ثل دحثع دح  دحث د دع.Access Point لو إ 
تو ئددل ث دددلف  دإددد  حإلتدد ر  يددون جىدد   -ثا ٍددا  عددد جىدد  حث ءددوفيد ثددر ن حث ودد   دح 

حث ودد    دد  إ ثدد  دجدددد   دد   د عددل  دد   حثددرل إيددت ي دددن  دلفددد  ءددن حإلتدد ر  
ي  وددي  حث عىد    حث درج   د    ت   ة دت م  د  صدر وون لت رول لثل  ءوفيد

-ود رين حإلرجد ع-ود رين حإلتد ر -حث  ثدل-حث  و   دحث عىد د   اد  )ت ددح  حث ود  
  دل تد  حث عىد د   حثت صد    ث ءدوفيد حءد ل دحث ىيد   -ود يا حث دلل حث ءد دة

دحث ءددددن دحث رإىدددد  حثدرحءددددي  د  دددد    ددددي   دددد  حث  دددددذج حث ر ددددق ويدددد ( دورودددد  اددددذ  
 تحث و     إء  حث ىي      جرحرح  ت ص  ثهذح حثغر 

ي دددن  دلفددد حإلتدد ر   وددد يق حث و  دد   حثت صدد    إلتدد ر  ثىو  ددد  دد  لرجدد ع  -ثالثددا
حث و     ح د    حث إددد  ثإلتد ر  د د  إ ثد  حثود تير ي ددن  دلفدد حث ءدن   رءد ة 
ثل  ىي   د  ء ن حثج  ع  وو      ئ د    ءد  م حثوى د  حث ود تري    إلرجد ع  ل ع رح 

    ص در حث  و  .إلرج ع    ذ وهن     و  د يرا   
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 نموذج لبطاقة االستعارة ال ارجية
 عددد لتدد د  حث ودد   لثددل حث  و دد  يددون ءددإ  حث و  دد  حثت صدد    ث ودد   د ددو   -رابعددا

ت دول لثل     ل حثو يع     حثرل حث تص .  حث عىد    حثت ص   ل دح 
ت ددة حإلإصدد مح  ح ءدد دتي  إيددت يددون و دددي ه   ددهري  لثددل لدحر  حث  و دد   -خامسددا

و ددد     عىد ددد   تددد   تددددحد حث ءدددوعيري  د ئددد وهن دوددددزيعهن  ددد  إيدددت حث ىيددد    
 د ءود  حثدرحء  د دع حإلت ر .

حث يدد ن  د جرحمح  حثجدرد حثءد دي ث ج دتد  حث  و دد  ثىوعدرل تىدل حثد     دد   -بادبدا
حث ج دتدد    دددل تددد     حثجددرد يءددد تد لدحر  حث  و ددد  تىددل حثوعدددرل تىدددل  ءدددود  

حث  و ددددد  ثغدددددرت وإ يدددددق   صدددددل درجددددد   حثوددددددحز   حث دددددعل دحث دددددد   ددددد   ج دتددددد 
 حث د دت   يه .

 و دددين  ددرحم  حثذ دد  حثت صدد    ءددوفيدي حث  و دد  إيددت اليددون  دد ح  ددرحم   حث يدد ن -بددابعا
حثذ   ثوى   حثج  ع    ثن يون لرج ع ج يا حث ود  دحث صد در حث  و يد  حثود   دذ وهن 

 ر  حثت صدد    درحم  حثذ دد   دد  دإلو د ن  ددرحم  حثذ د  ي دددن وى د  حثج  عدد   جىدد  حالءدو 
 ىيدد وهن   إل دد    لثددل   دددذج  ددرحم  حثذ دد  حثتدد     ث  و دد  حث ر زيدد  د  دد   ر ددق 

  د   .
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 ا

 نموذج لألستمارة براءة الذمة ال اصة بالمكتبة المركزية
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 الضىابط والدعلٍماج اراصث بابدخذام املكدةث 1-1-1-7
 د   وعىد  ديوىدا تىيهد     د  ث ة   و   ج  عي  ال د  د  دجددد  ددح و دوعىي

حثردحد حث إو ىي  ث   يون حالثوزحن  ه  ثغرت حث إ  ل  تىل  ج دتد    و يد   حث  و د  
 -حثو ثي : ودإء  حث دح 

الو ددددن تد ددد  حإلتددد ر  لال  عدددد حثإصددددة تىدددل اديددد  حث  و ددد  حثءددد دي  حثوددد  وددد لن  -1
     دلف  حثج  ع . ثىء د  حثودريءيي  دوى   حثدرحء   حثعىي  دح دثي  دحثع  ىي 

ال ولن  ي  ادي  جديد  لال  عد لت د       حث و  د يرا   د   صد در حث عىد د    -2
 حثو   ذ   و ث  حثهدي 

ودد لن اديدد  حث  و دد  حءددو  دح حثددل حءددو  ر  و ييددد  دد   ىيدد   حثج  عدد  د ددذثي اديدد   -3
   لثدل دي د ر ثىءد د  حثودريءديي  دوى د  حثدرحءد 1000حثج  ع      ة   ىدغ د ددر  

دت ءددددددد  ئ  دي ددددددد ر ثو ددددددد  حثدرحءددددددد   ح دثيددددددد  دودددددددددع حث  ددددددد ثغ  (500حثعىيددددددد  د)
 حث ءوإصى  ثد  ص ددق دإد  حثإ ء  

يإق ثىء د  حثودريءيي  حءوع ر  ت ء   و   إد   صل دث د  ثلت  ء  يا    ىد   -4
 ثىوجديد    إ ث  تدن دجدد وى   د إجز تىل حث و      ءوفيد  تر.

ىيدد  حءدوع ر   ر عد   ود   إددد   صدل دث دد  ثدلت  ءدد  يا يإدق ثوى د  حثدرحءد   حثع -5
    ى  ثىوجديد    إ ث  تدن دجدد إجز تىل حث و      ءوفيد  تر.

يإق ثوى   حثدرحء   ح دثي  حءوع ر  ثلث   و   إد   صل دث د   ء دتي     ى   -6
 ثىوجديد    إ ث  تدن دجدد إجز تىل حث و      ءوفيد  تر.

 دد   دددلفي  د دلفدد   حءددوع ر  حث ودد   يددر حثوتصصددي   يإددق ث  وءدد   حثج  عدد  -7
ث ددد   ءدد دت      ىدد  ثىوجديددد  دد  إ ثدد  تدددن دجدددد إجددز تىددل حث ودد   دد   ءددوفيد 

  تر.
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الوجدد لت ر  حث و  ثفور  ث  ي  لال  عد    وجى  حث ود   د    دة حث ءدوعير دودد ق  -8
      ة حثدإد  حث ع ي    ة ح وه م  ور  حءوع روه  ح دثل.

ت رجي  حث رحجدا حث ي د  د  هد   حث ود  دحثرءد ئة حثج  عيد  دحثدددري   دح   د   الوع ر -9
 وءوتدن دحتة حث  و     و.

 دد  إ ثدد  ودد تير حث ودد   حثدحإددد تدد   دتددد حءددوإ  ق لرج تددل يغددرن حث ءددوعير 
 ( ت ء  ئ  دي  ر.500  ىغ د در )

حث إ  لدددد  تىددددل حث ودددد   حث عدددد ر د دددد  إ ثدددد    دح ددددل  د وىفددددل تىددددل حث ءددددوعير 
 عدي ل دو دي ل لثل حث  و   د  فس حثع دح  دحث  ثل دحثو ع .و

يءد ح ثددردحد حث  و دد   دد  تدد رج حثج  عد  حالءددوف د   دد  حث صدد در دحث رحجددا دحتددة  -10
 حث  و     و.

و ري  حثث    ثغرت  (11وع د      حث و  حث ع ر  ثىج يا إو       دحي   هر ) -11
 لو  ن حثجرد حثء دي.

 دددع  ثغدددرت حث إ  لددد  تىدددل  ج دتددد   صددد در ادددذ  حث ددددح و دحثوعىي ددد   د  -12
حالثوزحن     درد  تدل  ثغدرت و ددين    دة  ل يرج ،حث  و      حثف دح   د حثوىل

 حثتد   .

 مصادر املعلىماج الدً ٌ ةغً خىارترها يف املكدةث املركسٌث 1-1-1-8 
 ص در حث عىد    حثو  ء ا   تىدل  دد  حثعصددر  د   ث د و دت  دوعدد 

  د  دحتوىفد  ح رحم إددة وصد يل ادذ  حث صد در حثود  ي  غد  ودح راد   د   و دن حث  ري 
 -حث  و    حث ر زي  لذ ون وص يفه  د ق ح و :
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ل  اذح حثو ءين ث ص در حث عىد د   حث توىفد  ودن حالتو د د تىدل و ءدين إ د   
 .(9)  ءن       و  ل  ص در حث عىد   

 اجنازاج املكدةث املركسٌث 1-1-1-9
إ ثيد    د ة  دن لت د  و لين اي ة دإدح  حث  و   حث ر زي  دودزيا حث  در حث دجد و -1

يو  ءدد   ددا حثوتصدد  حثف دد  دحث ه دد  دحثع ددة حثتدد   ث ددة دإددد  إيددت وددن و ءددين 
( وءع  دإدح   وتصصد  دودن وءد ي   ءد دة ث دة دإدد  دو ىديفهن 9حث  و   لثل )

   إلت  ة دحثدحج    حثت ص   ع ة حثدإد .
دو لددددين   تدددد  حث رحجددددا و ددددن   هدددد   حث ودددد  حث رجعيدددد   ثددددة حث عدددد جن حءددددوإدحت  -2

دحث دءددددت   د وددد  حثورج ددد  دحثءدددير  ي حث وددد  حثوددد  وإوددد ج لثيهددد  ثىوعدددرل تىدددل 
 عىد    د  عىد     عي   دوجدر حإل  ر  لثل ح ل  د ون د   حثددري    عه  دذثي 

 ثعدن ودح ر       ل   ي     حث  و  

د  حإلتدد ر    دد ة ي  دد   يددل حثءدديور  تىددل ت ىيدد  لتدد ر  وددن لتدد د  و لددين ت ددة دإدد -3
حث ودد   إيددت وددن وغييددر  لدد ن حإلتدد ر  دحءددوإدحت اديدد   جديددد  ثإلتدد ر  حثت صدد  
  ث ءدددوفيدي   ددد  وى ددد  د ءددد وذ  د ددددلفي  د  ددد  يدددولمن  دددا حثووددددر حثدددذي وءدددعل 

 حث  و   ثوإ ي ل.

 د  حث توىفدد  ثعدددن ودن لصدددحر  ددح و دوعىي دد   ت صدد   ع ىيد  لتدد ر   صدد در حث  و -4
 ودح ر حث دح و ء     د    يولمن دحإوي ج   حثع ة حثإ ثي .

ودددن لصددددحر   دددر  حث عىد  ويددد  حثوددد  وو ددد دة حثوعريدددل  ددد ثوودرح  حثجديدددد   ددد  تىدددن  -5
 حث عىد    دحث  و   .

وددن و دد ية  ري دد  ت ددة حإدددا   ثىفهرءدد  دح تددر ثىوصدد يل إيددت وددن ودددري   دد در  -6
ن  ع ىيد   هرءد  دوصد يل حث ج دتد  حث  و يد  د دق  لدن ت ة حثفري ي  ثغرت حث ي 

 حثفهرء  دحثوص يل حث و ع  ددثي .
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( ددريدد   22079) حث ود  تددد  و ىدغ  ج دتد  حث  و د   دد  حث صد در حث توىفد   دد -7
( اددددحي  تىدددل 1816حث رحجدددا تددددد) (14238)رءددد ئة ج  عيددد  تددددد (2935تددددد)

  دددددرح   (2621)   و وددددد   وددددد   هددددددح  تددددددد (1400)  ددددد ة  صددددد در  و دتددددد 
 .(2870)   غدو  تدد

 ءدوفيد دو ددين تد د  حإلتد ر  حثدحتىيد   (1500د)ون و ددين تد د  حإلتد ر  حثت رجيد  ثد -8
د ددذثي حإلج  دد  تىددل ح ءددئى  دحالءوفءدد رح  دودجيددل حالءددوتدحن ث رحجددا  (2500د)ثدد

  ءوفيد تلة  هر دحإد. ( 1000) عي   ثد

 ثى  و د  داد  تد د  حإلإ ود  حثج ريد  ون حءوإدحت تد    عىد  ويد  جديدد    ث ءد   -9
Current Awareness   ي لإ ودد  حث ءددوفيدي  تى دد    إلصدددحرح  حثجديددد   دد 

حثددري   حثو  وصدة ثى  و د  تد  وريدق لرءد ة   ئ د  حث إوديد   دصدفإ  حثع ددح  
 لثيه  ذح   حثعل    وتص  حثددري .

    تدددددد  دددد  وددددن لتدددد د  و ايددددة حثع ددددة  دإددددد  ح  ددددرح  حثىيزريدددد  إيددددت وددددن ل دددد -10
ح  دددرح  حثىيزريددد  حثوددد  و دددن حث صدددد  حث   ىددد  ثى وددد  ثغدددرت ل  ددد م حث  و ددد  

 حالث ورد ي .

ثو دد   دح د  ثىدثدددج  Virtual Library ودن حءدوإدحت دإدد  حث  و د  حال ورح دي  -11
 لثل  توىل  دتي  حث عىد    د ذثي حءوإدحت دإد  حإلدحر  حالث ورد ي 

E-Management دحءو   ة حث ريد حثيد   ثى  و د  دثوإديدة  ثى ي ن   ه ن لرء ة
 حثع ة    حث  ة حثو ىيدي لثل حث  ة حث إدء .

ل     تدد     ع رت حث و  تىل   ت   حث  و   ثوعريل  ءوفيديه    ة   اد  -12
 جديد    وتصص وهن حث د دتي .
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 احدٍاااج م دسةً املكدةث املركسٌث -ثا ٍا:
ث ر زي  دجعىهدن   ثدر   تىيد  د ددر  تىدل    حجة و اية حثع  ىي     حث  و   ح

 -    ة صيغ        ي  غ  ودح ر ح و : حث ي ن   ت  ثهن
 -الدورات التدريبية في الجوانب اآلتية:-0
ددر  ودري يددد   ددد   جددد ة حثفهرءددد  وو ددد   حثوعدددرل تىدددل  دحتدددد حثفهرءددد  حال جىدددد  -

د ددذثي  AACR2 Anglo American Cataloging Rules 2   ري يدد 
دحثوعدرل  OPAC Online Public Accsses Ctaloge س حالث ورد يد حثفهد ر 

 Mesh تىددل  دددحئن ر دس حث د دددت   د  هدد  حثت ز دددحر دحثو يدد   و ثىدد     ئ دد 

Medical subject headings. 
ل ددر  ودري يددد   ددد   إر ددد   حث إدددت وو ددد   حثوعدددرل تىدددل  إر ددد   حث إدددت تىددد -

 .حال ور ي  حثفيديدي  دحثصدري 
       ج ة و  ي  دوودير حث ج دت  حث  و ي .ددرح  ودري ي -
 ددر  ودري ي      ج ة حث   ر     ث ص در. -
 ددر  ودري ي      ج ة تز  دحءورج ع حث عىد   . -
 ددر  ودري ي      ج ة حثوصدير حثر    دحث ءح حث دئ . -
 ددر  ودري ي      ج ة حث  ر حالث ورد  . -
 ددر  ودري ي      ج ة ح   حث عىد   . -
     ج ة حث  و    حالث ورد ي .    ودري يددر  -
     ج ة صي    حثإدحءي .  ددر  ودري ي -
 ددر  ودري ي      ج ة وص ين حث دح ا ثى  و   . -
 ددر  ودري ي      لن حثوص يل. -
 ددر  ودري ي      لن حإلت ر  حث و  دث . -
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 ()جدول يبين احتياجات وحدة االنترنيت من مستمزمات الحواسيب
central library need- internet unit 

COMPUTERS 
TOTAL 

PRICE 

UNIT 

PRICE 
UNIT DESCRIPTION ITEM NO. 

  30 
processor Intel® Celeron440 

(2.00GHz, 800FSB)® 
01 

  30 

Operating SystemGenuine Windows 

Vista® Home Basic, Service Pack 1 or 

higher 

02 

  30 
Monitors 

Dell 17 inch plasma 
03 

  30 

Optical Drive Removable 

 Media Storage Devices 

16X DVD-ROM SATA, Roxio 

 Creator™ Cyberlink Power DVD™ 

Removable Media Storage Devices 

04 

  30 

Memory 

3GB DDR2 SDRAM 800 

MHZ - 1x2GB 1x1GB 

05 

  30 

Primary Hard Drive Primary  

Hard Drive 

250GB3 Serial ATA Hard Drive 

(7200RPM) w/DataBurst Cache™ 

06 

  30 

Video Card 

Integrated Video, 

 Intel® GMA X4500HD 

07 

  30 
AUDIO 

Integrated 5.1 Channel Audio 
08 

   Total  

 
 

                                                      

()    ون ذ ر  عىد    حثجددة   ثىغ  حال  ىيزي   د  حث د دع وتص  إ ء 
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 جدول يبين احتياجات المكتبة المركزية من مستمزمات االنترنيت
Central library need – internet unit 

Internet resever 

TOTAL PRICE UNIT PRICE UNIT DESCRIPTION 
ITEM 

NO. 

$8000 $8000 1 Comctch 570 L 01 

$2500 $2500 1 

DESH 180cm 
CABLE BUC 3wat ku 

Band 

LNB DSL ku Band 

02 

$275 $275 1 Rackt power 03 

$2100 $2100 1 Router cisco 2600 04 

$800 $800 1 Hub switch cisco 05 

$1400 $1400 1 Dvbs 2 sky stream 06 

$2900 
one month 

$2900 
one month 

1 Server 1 mega 07 

$17975   Total 08 
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 املقنحاج اراصث باملكدةث املركسٌث
وإديددد  يزح يدد  ت صدد    ث  و دد  ثغددرت  ددرحم حث ودد  د صدد در حث عىد دد   حث توىفدد   -1

 ح ث ت دح جهز  دحث عدح  حثت ص   ع ة حث  و  .   ل ت  حث ي ن  صي   
لجددددرحم حثوغييددددرح  تىددددل    يدددد  حث  و دددد  د  دددد يولئن دحثودءددددع   حث ءددددو  ىي  ت صدددد   -2

 دحث  و      ى  تىل إ ى  ث رحم حث و  د ص در حث عىد    حث توىف .

و ددددد ية ثج ددددد  دحتددددددة حثج  عددددد    د ددددد   دددددد   وتصصددددد  حث عىد ددددد   دحث  و دددددد    -3
  ثىد دددددل تىدددددل  ءددددود  حثوإددددددة  دددد   دتيددددد  حث عىد ددددد   د وتصصدددد  حثإ ءددددد  

 دحالإوي ج   حثت ص    لن حث عىد    ح ثي .

حثو ءديق دحثوعدد د   دي  حث  و دد  حث ر زيد  دح  ءدد ن حث ع يد    ثإ ءدد    ثغدرت حث يدد ن  -4
 صدددي    حثإ ءددد    حثت صددد    ث  و ددد  دحثدددذي يددد دي حثدددل دي د ددد  دحءدددو رحر حثع دددة 

 حث عىد  و .

حث  و    درح    حالءو لثي  د د ح حثصدلإي   دذثدي ثعدلج   د ل   لتو م لدحر  -5
لدحري   ز    د  د  يءد تد تىدل وإريدر حث لد ن حثوعىي د  دحث إثد  ثي وىدق لثدل   د ق 

 رإ  .

ءد  د حث  و د    د  إيدت ودد ر حثددتن حث د دي  -6 ثىج  ع  ددر  هن دإيدي  د  دتدن دح 
 دحث ع دي.

ح   حثو ايىي  حثت ص   عىن حث  و    دحث عىد د   حإل ث ر    حثددرح  حثودري ي  دحث ر  -7
دذثددددي ثوددددد ير  دددددحدر  دددد در  تىددددل حثوع  ددددة  ددددا حث عىد دددد   دحءددددورج ته  دوإىيىهدددد  

 دتز ه .

 دح    حثوودرح  حثج ريل     ه   حث  و    دحث عىد    دحالوج ا   حث ع صر      -8
  ء ثي  حثتد   حث رجعي  ثوودير در ا  ف م  حثع ة.
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 ثو  يدد   حث وودددر  د يفيدد  حثوع  ددة  عهدد    ثإ ءدد    حالث ورد يدد  د دحتددد حالاو دد ن   -9
حث ي     دح  درح  حثىيزريد  دود يراد   د    و د   ج  عد  و ريد  ثيوءد ل ثهد  حث يد ن 

  ددرا  حث عىد  و     حث جو ا.

حالاو ددد ن  ودددد ير  ددددحدر   اىدددد   ددد در  تىدددل حثوع  ددددة  دددا حث عىد ددد     ث  و دددد    -10
  دد ى  حثدددتدة لثددل حث جو ددا حث عىد دد و   دد  حث دددتة حثصددإيح  حثج  عيدد  وعو ددر

دحر  حثد لن  دذثي ت  وريق لتدحد حث دحدر حث  ري  حث  اى  دحث در   تىل و لين دح 
 د      حث عىد   .

ودددد ير  صددد در حث عىد ددد   حث   ءددد   الإوي جددد    ءدددوفيدي حث  و ددد    ددد  إيدددت  -11
 دحثىغدي . وتصص وه  حث د دتي  د ئ وه  حث دتي  دحثدليفي 

حالرو ددد م   ءدددود  حثتدددد    حث  د ددد  دو ددددين تدددد    جديدددد   ووددددر   ثدددة تد ددد   -12
 حالءوتل  دحثو  يل دحث ت حال و  ئ  ثى عىد   .

 دددردر  لتددد د  حث لدددر  ددد  ج يدددا ح ءددد ثي  حث ع ددددة  هددد   ددد    و ددد   حثج  عددد   -13
 د   ر وه   ا  ع ه  دحوت ذ   يىزن ثءد حثثغرح  حثو  وع      ه .

حث  إث   وص ين  د ا ت   ثى  و   حث ر زي  يو د   حث ددحد حثددحرد   د  ودص   -14
  ىإق) (.

حثدددتد  لثددل    و ددد  اددذ  حثدرحءدد    ث  دد  دثيددة ت ددة ثىوعريددل   ث  و دد  حث ر زيدد   -15
 د  ء  ه  د ادح ه  حثو     ئ     حجىه .
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 ممحق)أ(
 الموقع المقترح لممكتبة المركزية لجامعة تكريت امى االنترنيت

 اد موقع المكتبة امى االنترنيتمو 
 تأسيس المكتبة وأهدافها

 1988و ءء  حث  و   حث ر زي     ج  ع  و ري  ء   
 تهدف

دتددن  ددرح   حثوعىددين حثعدد ث  دحث إددت حثعى دد   دد  حثج  عدد  دحث جو ددا  دد  تددلة وددد    (1
 حثو  وف   إ ج   حث ءوفيد    حث عىد     ص در حث عىد   

يئدد   حثودددريس  دد   ىيدد   د ع اددد د رح ددز ج  عدد  وتدددن حث  و دد  ج يددا  ت دد م ا (2
 د يران    حث دلفي   غدحد دحثوى   دحث دلفي 

 موقع المكتبة المركزية

 و ا حث  و   حث ر زي  دحتة حثإرن حثج  ع       و   حث  دءي 

)    دددريد   0 د   ود  (35000)* ي ىغ إجن رصيد حث  و       ص در حث عىد د   
   رح  ثيزري  )   ( ( رء ئة ج  عي  )   (

  ث ء   لثل وصد يل حث ج دتد  حث  و يد  حث  و د  وو دا  *   وص يل حث ج دت  حث  و ي 
 ددددد   دتيوهددددد  حث توىفددددد  دح  ت ىيددددد  وصددددد يل   لدددد ن حثءدددددجل  حثدر يددددد  ث دددددة دتددددد م

 ح ري يددد  –حال  ىدددد   لددد ن وصددد يل ددي حثع دددري د دحتدددد حثفهرءددد  حث ج دتددد  د دددق
ثى دددد ثفي   (Cutter)  إل دددد    لثددددل  ر دددد ن   رس  و دددد  حث ددددد   د دددددت   در دس

 ح ج    د  ئ    ر  ن حث  ثفي    ثىغ  حثعر ي 

  دمات المستتيدين
 اإلاارة

 تد   حإلت ر   فودإ     ن ج يا حث ءوفيدي     حث  و   حث ر زي  د  الو 
 مدة اإلاارة                    ادد الكتب المسموح بإاارتها     فئة المستتيدين

 ت د ايئ  حثودريس
 و ث  درحء   تىي 
 و ث  درحء    دثي 

  دلل
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يجدد  تىددل حث ءددوفيدي  حثإصدددة تىددل اديدد  حث  و دد   دد   دثغددرت حالءددوع ر 
حثجه  حث  وء  لثيه   د ل دحإد    حثفئ   حث دذ در   دإد  حإلت ر   عد و دي ل و ييد   

  د ع ءدل يدون  درت  رح د   تىدل حث ءدوفيد حالثودزحن   دد  حإلتد ر   تل  د ءو ر   ثدددحن
  ددد  يءددددوويا حث ءدددوفيد إجددددز حث وددد  حثودددد  وددددن    ثيددد  تىددددل  ددد  يوجدددد دز  دددد  حإلتدددد ر 

 حءوع روه    ل
 ال دمة المرجعية

وع ددل اددذ  حثتد دد    إلج  دد  تىددل  ءددئى  دحءوفءدد رح  حث ءددوفيدي  حثودد  ووعىددق 
  و دد    دد    ثإصدددة تىددل  عىد دد   د  عىد دد    عي دد   دد  تددلة حث رحجددا حث وددد ر    ث

    د دع  عدي  إءد  وىد   (لتدحد  دحئن   ث  ثف   ) يىد رح ي   وع ل اذ  حثتد  
  إل د    ، د يفيد  حءدوتدحن حث  و د ، دوعىين حث ءوفيد  يفيد  حءدوتدحن حث رحجدا، حث ءوفيد

يءدددوويا حث ءدددوفيد حثإصددددة تىدددل  لثدددل لر ددد د حث ءدددوفيد لثدددل  دددع  ددإددددح  حث  و ددد 
 ءوفء رحول ت  وريقحإلج    تىل  ءئىول دح

  ص در حث  و   )    ( -1
 حث ريد حالث ورد   )    ( -2
 حثوىفد  )    ( -3

  دمة الدوريات
ت دددددح   دددد  حثددددددري     توىددددل  ي دددد ر  )          ( يوددددد ر  دددد  حث  و دددد   دددد 

ثىدصدددة لثددل حثددريدد  حثودد  0حث د دددت   حثودد  وتدددن حالتوص صدد   حثعى يدد  ثىج  عدد  
وءددوويا حث  و دد  وجهيددز حثددددري   ث دد  يوى هدد   إ  ددر اليريدددا  حث ءددوفيد  دد  حثد دد  حث

دإد  حثددري    يون حءوع ر  حثددري     ثورق حالث ورد ي  دتىي  حث صدر دحتة حث  و   /
وود ر تد   حالءو ء خ ث   يريد حثإصددة تىدل  صددر ث إدت  (حث وىد   )دحتىي    و

  د    ث  )    (
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  دمة االنترنيت 
(  إودد   و إدد   دد  حث  و دد    دد ن حث ءددوفيدي  ثى إدد ر    ووددد ر  دد  حث  و دد  )  

  ال د    حثدل ذثدي يودد ر 0   حال ور ي  ث  را حجر  ءيو  ددر  )   ( ثىءد ت  حثدحإدد  
 دد  دإددد  حال ور يدد  تدددد  دد  حث دددلفي  حث دد اىي  دثعددد  ءدد ت   ث ءدد تد  حث ءددوفيدي  

 .    يفي  حءوتدحن حال ور ي  ثىدصدة لثل   يريد  حث ءوفيد
 المواد السمعية والبصرية 
  دمة الر سائل الجامعية 

و دددن ادددد  حثدإدددد   ج دتددد   ددد  حثرءددد ئة حثج  عيددد  ثج  عددد  و ريددد  د عددددت 
 حثج  ع   حثعرح ي  د  ه 

 د ودرح 
   جءوير

 د ىدن ت ث  
  دمات أ رى

 استشارات فنية 
رت لثل   و د   حث ىيد   ثغد     ي  و   حث ر زي  تىل و دين حءو  رحوع ة حث 

 ح ج ز حإلجرحمح  دح ت  ة حثف ي  حث توىف 
 معارض الكتب 

حثوءدددهيل  حث   يددد   يددد  جهدددل ور ددد       ددد   عددد رت  و ددددن حث  و ددد  حث ر زيددد 
 د د ون ثإد ح   ل     )             (  عر   حث و 

 فهارس المكتبة 
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 جملة آداب الفراهيذي

 قوااد البيانات امى األقراص المدمجة 
 ة المكتبة القوااد اآلتي يتوفر في

________ 
________ 
________ 
________ 
________ 
________ 

 0ثلءوف د     اذ  حث  تد    ثد د  حثإ  در يءدودج  حثإ ددر لثدل حث  و د  
 0دوع ة حث  و   إ ثي  إلو إ  اذ  ح  رح  حث ورد ي     ن حث ءوفيدي  

 التبادل واإلهداء 
دوعو در    ثىو د دة دحإلاددحموود ر    حث  و    تددحد  د  حث ود  دحثدددري   حث عدد

ادددذح  دجدددل  ددد   دجدددل حثوعددد د  حثدددذي ير ددد  لثدددل و  يددد  حث ج دتددد   حث  و يددد  ........ 
 وإو ج لثل   تد   ي     ثهذ  حث ج دع

 * جديد حث  و  
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

ث  و دد   *   و دد    ىيدد   د ع اددد د رح ددز ج  عدد   غدددحد   ئ دد    ددو ثإددي   يدد ن اددذ  ح
      م  دح ا ثه  تىل حال ور ي  دي      ذحي

 * حوصة    
لذح  دد   ثددديي  ي ءدد حة  د حءوفءدد ر  د   وددرح ي  دد  حالوصدد ة   دد  تدد  وريددق 

 حث ريد حالث ورد   دءوى ل    ة حثورإي  دحث  ر تىل حوص ثي
 حث ريد حالث ورد   .....
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 جملة آداب الفراهيذي

                                                                                                                                       

Abstract 
The research aims at  shading light on the current  services 

that provided by the central library of Tikreet University in all its 

branches. Case study methodology used to focus all of objects  & 

services for each unit in the library throughout the direct 

observation for the work in the library. All the demands of the 

library staff was studied, in order to be more efficient, on 

managing of library processes. 

The present  research concludes at the following:- 
1- Cooperation between central library &computer departments 

in the university. 

2- Giving the library management a lot of independence and 

authorities for doing their work 
3- An important roles must be supported for the universities and  

libraries. 
4- Continuous in a touché with all current developments in 

information &libraries specialist references approaches. 
5- Pay a great attention of new technology as CD, database 

internet etc… 

6- The research suggested that all libraries must have its own 

website. 

Descriptors: Tikrit University -central library-library services – 

circulation- technical procedure- -references- periodicals- 

computerize-internet 
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 التعالق النصي
 بني كوميديا دانتي وغفران أبي العالء املعري

                                                                    د. سناء كامل شعالن

 ن
                                                 مركز اللغات/ الجامعة األردنية/ األألردن 

 ن

 ملخص
بػػػل فا ػػػعر فاو ػػػّرد افاإلاويػػػدي  فيامّيػػػل اػػػدف  ل و ػػػ  ف   ػػػ  رسػػػ ال فاانػػػرفف أ

فاو جػػزفت فيبدف ّيػػل فا ّػػل بػػإل ت بمػػولا  ػػل وج امػػ ف ا عوػػل   راػػل  ػػل    مػػ ف ا وػػ  
و  جػػػػ ف  ػػػػعّ رف بو طػػػػ ا   ػػػػ  له  سػػػػعوله اف ػػػػدف ا ػػػػا اّمػػػػل فاو ػػػػرفجف فا ّػػػػل   ػػػػ دف و مػػػػ  

ـّ و    و م  ا  ت  و ذج  بدف ّيل ج  ديدةف ام   نّرد   اخمامّي م .ا ضو   ف  
ف إل  ػػت رسػػ ال فاانػػرفف  ػػل فاوب ػػار فأّاؿ ا  ػػؾ فاّمػػيم فيبدف ّيػػل فاوارا ػػل  اف 
 ػػف فاو ػػرفجف  ػػكّف فاإلاويػػدي  فيامّيػػل  وػػاذجة   ػػ   ب رّيػػل فا ّػػعّ ر فا ّػػل     نػػل فاّذف ّيػػل 

يػػػ ت     ّيػػػل فيبدف ّيػػػلف افاخمامػػػّيل فا ضػػػ رّيلف ااإلّ مػػػ   سػػػ ع ؼ ف  ن ػػػ ح   ػػػ  و ط
 و  ّا ل فاوب ربف ا  يد   رفز    ل  بإل ٍؿ     ّيٍل خ ّمل.

ا ػػذا فاّدرفسػػل خ مػػت  اػػ  ا   ػػ ٍت  طوػػ ّف  اػػ  مػػّ ل  رضػػّيل  ػػعّ ر فاإلاويػػدي  
ب اوم در فاوبراّيل فيسعوّيلف ا ل ا    ت  رإلف  ا  جماد إلب ر فاوس برايف افاّ  ػ د 

   ل  ل وط ا  م  ادرفس م  ا   ي مػ   ػل ب ػض  ل  ذف فا رفف وع جمٍد طّيب بذا ه فاب
 فاوافطف.

ف إل  ت و   ا خمب ا ا ب رّي ا ا  عّ رف  ّ   ّ مػ  ايسػت   ػ دة  افاإلاويدي  فيامّيل اف 
فج رفرف بؿ و جزة  بدف ّل فسػ ط ع  ف يسػ نيد وػف  ػرفث فا ضػ رة فيسػعوّيلف ا  سػّيو  

به اوط ب ػلف إلوػ   ّف  يػه وعوػ  وػف فا ّػعّ ر )رس ال فاانرفف(. ا ذف فا عّ ر اه وافطف  بػ 
 افاو  ربل فاّ ل  مّدرت فاّدرفسل أبرز  .
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ي:
ّ
ة بغفران أبي العالء املعر

ّ
 ًقفة تعريفي

 ػػف ٕٗٗإل  ب  ا رسػ ال فاانػرفف اػد  وع ػ   بػا فا ػعر  ػل فاو ػّرة  ػافال سػ ل 
وجػػػػرك فاإل ػػػػب ا ػػػػل  عخػػػػذ مػػػػارة رسػػػػ ال  خاف ّيػػػػل وػػػػف فاّرسػػػػ  ؿ فاطّػػػػافؿ فا ّػػػػل  جػػػػرد 

فاومّ نلف اإلّ م  ُ س مّؿ بو ّدول غير وعاا ػلف يسػ طرد  يمػ   بػا فا ػعر  ػل ر  ػل خي اّيػل 
 ل فا  اـ فآلخرف اي اد  ايم  فبف فا  رحف اياّجه  يم  ُخط ا بيف فاجّ ل افاج ػيـف اي ّ  ػه 

 و  ي اؿ اين ؿ.
  ز فااف ػدة افاإل  ب ي ع  ػل  ع و ػل وػف فاّمػن  ت فاو اّسػطل فا جػـف وّوػ  ي ػ

افاّسػػ يف  انػػ ا وػػف فاإل وػػ ت. ااػػد إل بمػػ   بػػا فا ػػعر ا ػػا ر ػػيف فاو بسػػيفف يػػرّد بمػػ    ػػ  
رسػػ ال رجػػٍؿ فسػػوه  بػػا فا سػػفف   ػػّل بػػف و مػػار فا ػػ رح فا  بػػّلف اإلػػ ف ط  ػػلف وػػ إلرفاف 

 .(ٔ)ي اّسؿ بورفس ل  ظيـ فاو ّرة  ا  فاّبمرةف اف س ن دة
ييس  دبّيػل ا  دّيػلف ااااّيػلف ا  ّيػلف  ػدّؿ   ػ  "ا ل فاّرس ال طرف ؼ  دبّيػلف او ػ 
 .(ٕ) وؽ فاإل  بف اس ل     ّيل ]     ه[ اخي اه"

ـّ   ػػ ر  بػػل فا ػػعر ا غ   ػػ ف ااػػد ر ك  يمػػ  فا ػػدو ر داػػيعا   ػػ   افاّرسػػ ال وػػف   ػػ
 وإلػػف  بػػل فا ػػعر وػػف فأدب افّطع ػػه   ّػػ   اا ػػؾ فاػػّذيف   ػػ و اف   ػػ   بػػل فا ػػعرف 

او   د ار اف  يم  مارة وف وزدإللف اـ يإل واف   ج بمـ بو   ػاو   ايػه وػف ارواا بسار ف
 و درة  بل فا عر فأدبّيل.

ي ػػاؿ فاػػّذ بّلف ا ػػا وػػف  اا ػػؾ فاو  ػػ و يف  "ااػػه رسػػ ال فاانػػرفف  ػػل وج ّػػٍدف اػػد 
 .(ٖ)ف  ات     وزدإلٍل افس خن ؼف ا يم   دبة إل ير"

ةف او  وػػ ا  ػػل درب فاّ  ػػر فا ربػػلف ااػػد   اػػت فاانػػرفف بػػمرة إلبيػػرةف اُ ػػّدت رف ػػد
ف وػع  ّف ب ػض (ٗ)"ا سب    ف   ّرر  ّف  ذا فاّرس ال  ػل  ّاؿ اّمػل خي اّيػل   ػد فا ػرب"

فاّ  ػ د اػػد غب مػ   ّ مػػ .  طػه  سػػيف ي ػاؿ  "اػػـ يخ ػرع  بػػا فا ػعر  ػػل  ػذا فاّرسػػ ال بػػي  ا 
ّ و  اردت  ا ميص فااّ  ظ بعإل ر و   يم "  .(٘)إل يرفاف اف 
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  ػػد   بػػا فا ػػعر فاو ػػّرد رسػػ ا ه براف ػػد  ػػّدة و مػػ   "فأسػػ طير فا ربّيػػل  ػػف ااػػد ر  
ا إل يػ  مـ   ػ   اسػف فا يػاففف  (ٙ)فاّذيف فس ماف ـ فاجّفف ا س طير فا رب  ػف فااػيعف

افا رآف فاإلريـف اامص فيسرفر افاو رفجف اوجوا ل فأخب ر فا دي ّيل فاّ ل  دار  اؿ 
 رجوػػػل و ػػػؿ إل ي ػػػل ادو ػػػلف ا سػػػو ر فاجمبػػػي رّدف ارسػػػ  ؿ فاجّ ػػػل افاّ ػػػ رف افا مػػػص فاو

 فاج  ظ فاّ ل ا ّ م   وّد ه ب  مر فاّسخريل فاّعذ ل.
 والّرسالة تتكّون من قسمين:

فاػػّرّد   ػػ  فبػػف فا ػػ رحف ااػػد  والقسمما الاّمما  :ا ػػا اّمػػل فاانػػرففف  القسمما اّّو :
 مّدر  با فا عر  ذا فاّرس ال بامٍؼ ارس ال فبف فا  رح.

افا  ي ل  ّ ه و  إل ف امذا فاّرس ال  ف ُ  ػّد  ػل ومػ  ل  ػ ريد فأدب فا ربػل اػا 
بمػارٍة اممػّيلف ب ػد  ف  رسػؿ  ايػه فبػف  (ٚ) اـ يرّد  با فا ػعر   ػ  رسػ ال فبػف فا ػ رح

فا  رح رس الف يبإلا  ورا  ايهف اُيط  ه     ب ض   افاهف ايذإلر  يم  بي  ا وػف  خبػ ر 
 ا فاوّ موػػػيف بػػػدي مـف ايسػػػعاه  ف يجيػػػب  ػػػف رسػػػ ا هف  يجيبػػػه  بػػػا فاّز  داػػػل افاوع ػػػدة 

 ػل فا عر  ف  س   ه ب د  ف ُيمّدر   ب ّمػٍل رف  ػل جػرت  افد مػ   ػل وااػؼ فا بػرف 
ف ااسػػوم  ب سػػـ رسػػ ال فاانػػرففم اإل ػػرة وػػ  يػػرد  يمػػ  ذإلػػر فاانػػرفف اوبػػ ّ   هف فاج ػػل افا ػػ ر

ـ  ُغنر اؾ؟او  ارد  ل و   اف اسؤفؿ فاّب  ر فاّذد غُ   نر اهف اإل بت اه فاّ ج ة  ِب
ا ذا فاّرس ال طّب ػت فأ ػ ؽ بػمرةا   ّػ  ايػؿ  ّ مػ  إل  ػت وػاردّف أ وػ ٍؿ  ظيوػل 
   ل     ر سػم  فاإلاويػدي  فيامّيػل اػدف  لف ا ػل ذاػؾ ي ػاؿ بػاال ضػيؼ  "اػـ يمػ ع 

 ا  ػػػل فآلدفب  بػػػا فا ػػػعر ا  ػػػرب إلاويػػػدي   امّيػػػل   سػػػب بػػػؿ   ّػػػر بمػػػ   يضػػػ ا  ػػػع يرفا  وي ػػػ
. اي ػػػاؿ و ّوػػػد غ يوػػػل  ػػػعؿ  "ا  بػػػّؾ  ّف رسػػػ ال فاإلاويػػػدي   بػػػبه رسػػػ ال (ٛ)فا  اوّيػػػل"

 .(ٜ)فاانرفف  ل  اع فاّر  ل ا اس وم  اإل ير وف وافانم "
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ة بكٌميديا دانتي:
ّ
 ًقفة تعريفي

فاإلاويدي  فيامّيل فاّرف  ل فاخ اػدة اوبػد م  فييطػ ال دف  ػل فاياييػردف وػف راف ػع 
ـّ ف أدب فاوسػػي ل  ػػل فا ػػراف فااسػػط . "اإلػػ ف دف  ػػه اػػد سػػّو    فاإلاويػػدي    سػػبف  ػػ

ـ. اُيػػرّج   ّف فابػػ  ر بػػد   ػػل  ظومػػ  ُ٘٘٘ٔ ضػػيؼ امػػؼ )فيامّيػػل( ب ػػدا  ػػل طب ػػل 
 .(ٓٔ)ـف افس وّر  ل  ظوم  س يف إل يرة يم ب   ديد  "ٖٚٓٔ ل  افال   ـ 

ريلف ا ػل فاّسػخريل وػف سػخ  ل ايبدا  ّف دف  ػل  سػو    فاإلاويػدي  بو  ػ  فاّسػخ
 .(ٔٔ)فاّ ظرة فاّ  مبّيل فاوا  ل فاّ ل إل  ت  ساد     د فا مار فااسط 

  فاج ػيـف (ٕٔ)ا  إلّاف  ذا فاو  ول فاّدي ّيل إلو  يسّويم  فاب ض وف  ع ل  جػزفر
افاوطمػػرف افاجّ ػػل فأرضػػّيل افاّسػػو اّيلف اإلػػّؿ جػػزر وإلػػّاف وػػف  ع ػػٍل ا ع ػػيف  بػػيدفا وػػع 

ل  ل  بيٍد اف ػدف   او  وػل  ذف وإلّا ػل وػف و  ػل  بػيد. اإلػّؿ بيػٍت  ػل  ػذف فاّ بػيد و ّدو
ي إلػػػّاف وػػػف   ػػػد  بػػػر و ط ػػػ اف ا سػػػير  بي  مػػػ  فاّ ع ػػػل   ػػػ  بػػػإلؿ ا ػػػدفت اواجػػػ ت 

 و رفبطل و   ب لف فااف دة  ل   ر فأخرك.
ل ااػػد سػػ ر دف  ػػل  ػػل و  و ػػه   ػػ  فاّ سػػؽ فاّ ع ػػّلم   ػػ  ف  بػػ ر  ّف "فاا دف ّيػػ

 ػػؤوف ب أاػػ  يـ فاّ ع ػػلف  مػػل وؤّانػػل وػػف  ع ػػل  جػػزفر  فاج ػػيـف افاوطمػػرف افانػػرداسف 
 .(ٖٔ)اإلّؿ جزر يب وؿ      ع ٍل ا ع يف  بيدفاف ا ا  ور فاوسي "

افاج ػػيـ  ػػل فاو  وػػل  ػػا وو إلػػل فا  ػػ ب افابػػؤس فأبػػديّيفف ا ػػا برويػػؿة إلبيػػر 
ْ ػؽ جسػ ول خط يػ  ـف ا ػل امػ اإليفف ا  يػه  سػُع داف ػر  جوػع ف    بإلؿ وػدّرجف   ػاّزع 

 .(ٗٔ)فااسط فاو  بؿ او ار فأرضف يج س ااسيااراس  وير فام اإليف
 ّوػػ  فاوطمػػرف ا ػػا جبػػؿة  ػػ ٍؿ طػػ اع وػػف فأاابػػ  اس فاج ػػابّل و  بػػؿ  اربػػ يـف 
اوإل ّػػؿ بػػ انرداسف  يجوػػع   ػػ   عاػػه فاّسػػبع فاّ نػػاس فا ّػػل  ػػل طػػار فا طمّػػرف ا  يمػػ  

 ف ووزاج ا ب اّ ذإل رفت فا زي لف افا  يف  ا  فاّسو ر.يميوف  وؿ فاخعص
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ا ّوػػ  فانػػرداس  ي  ػػاد   ػػ   سػػع إلػػرفٍت وّ  ػػدة فاورإلػػز  ػػدار وػػف سػػريٍع  اػػ  
 سػػرع  ػػاؿ فأرضف ايبػػدا فاّطابػػ اّياف فاواّز ػػاف  ػػل وخ  ػػؼ فاػػّداف ر وج و ػػيف  ػػل 

عث فااجػػااف  إل ر ػػ    "فاػػاردة فاّسػػو اّيل"ف فا ّػػل  ػػل  ػػ ج فا ّػػه. ا   بػػد  ػػل فاوو اػػؾ فاػػ ّ 
 ي س ف  ّ و  يطا    يم  اجه دف  ل.

اواضػػاع فاو  وػػل  ػػػا ر  ػػل  اػػػ  فاج ػػيـ افاوطمػػر افانػػػرداسف ا ػػا  مػػػاير 
 روزد اس ل في س ف  ا  خ ا هف ارجا ه  ايهف اظنرا ب اّ ابل افاوانرة افاخعص.
 يجػد  ا بد  فاو  ول وذ يضّؿ دف  ل فاّطريؽف ا ػا   د ػٍذ  ػل و  مػؼ فا وػرف

 نسػػه  ػػل غ بػػٍل وظ وػػل )روػػز فاّضػػعؿ(ف ايب ػػث  ػػف وخػػرجف  يػػرك جػػبعا رف   افطن ػػت 
فاّبوس )روز فاو ّبل فيامّيل(  ظمر  ااهف ي  اؿ  سّ  هف  ػع يسػ طيعم أّف دا ػه  مػدفا 
)روز فاخدفع(ف ا سدفا )روز فا دّا(ف اذ بلا )روز فاّبماة(ف  يمػرب وػ مـ جوي ػ اف  يظمػر 

)روز فا  ؿ(ف ايخبرا  ّ ه اػف يسػ طيع و  ب ػل فاّطريػؽ وػف  ػذا فاّ   يػلف  اه بب   رجيؿ
ـّ بػ اوطمرف ا  ػد   ي رإلػه اوػف  ػا  جػدر و ػه  ايربدا  اػ  طريػؽ آخػر يوػّر بػ اج يـ  ػ

ـّ  (٘ٔ)ايمػػػ به  اػػػ  فانػػػرداسف ي رإلػػػه ابيػػػ  ريس )روػػػز فييوػػػ ف(ف   ير ػػػّد دف  ػػػلف اوػػػف  ػػػ
 يسير وع  س  ذا ) رجيؿ(.
يجد   ذع  س  ذا ) رجيؿ( ر  ل  جيبل  ل فاج يـ افاوطمرف ايخاض دف  ل و

 ػػل اّو ػػه فاجّ ػػل فأرضػػّيل  يػػث  ظمػػر بيػػ  ريسف فا ّػػل يمػػ بم   اػػ  فاّسػػو افت فاّسػػبعف 
وإلػػ ف فاوع إلػػل افأرافح فاوؤو ػػلف ا  ػػ ؾ ُيبػػاؿ دف  ػػل  ػػف  بيب ػػه ب ػػّب فا ّػػهف ب ػػد  ف 

 فاو ّبيف اّ ه. ام  ه ب ّبم  فاّط  ر  ا       درج ت فأطم ر 
ااد ُ رجوت فاإلاويدي   اػ  إل يػٍر وػف ُااػ ِت فاػّد ي ف ا  اػت بػمرةا طّب ػت فآل ػ ؽف 

 ػل ا ااد ُ رجوت إلذاؾ  ا  فا ربّيلف اوف  بمر وف  رجوم   ا  فا ربّيل  سف   وػ فف 
  ع ل وجّ دفتف ا رجوم  إلذاؾ  ّ    ّباد  ا  فا ربّيل  ل وجّ ٍد اف د.
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ـف اُ ّوػػد ب سػػـ ٕ٘ٙٔ يط الفُااػػد  ػػل   ار سػػ   ػػ ـ   ديػػب ابػػ  ر (ٙٔ)ادف  ػػل
فسوه   وؿ فاج  ح فاب ال     فاػّزوف. ا ػا ي  وػل  اػ    دارف  ل  ايجييردف اوف و  

 يرجػع  سػبم  سرٍة ُي  ؿ  ّ مػ     ػدر وػف  مػٍؿ راوػ  له  بيػؿف ا ُػد    سػرة  ايزيػْ  فا ّػل 
 ايمر.  ا   مد يااياس

ر ه  سرةا و افض لاف و إلْت ب ػض فأريػ ؼ  ػل ا ل اات ويعد دف  ل إل  ت  س
ريػػػؼ  ر سػػػ . او  ػػػت  ّوػػػه وّا ػػػ  بػػػيّع ا ػػػا  ػػػل سػػػفه وبإلػػػرةف ا ػػػزّاج  بػػػاا  ايجييػػػرا دد 

 ب   با   فور ةا  خركف اإل ف ي وؿ وسّجؿ   ادف إلو  فب اؿ ب اّرب .
درس دف  ػػػل فآلدفب فا ديوػػػلف افاّع ػػػاتف اسػػػ  ـ ب بػػػ ٍط  ػػػل فا يػػػ ة فاّسي سػػػّيل 

ـ. اوػذ ٕٖٓٔار س ف   ا ّػب خمػاـ  زبػه   يػهف  ُ ضػل   يػه ازوع ػه بػ اّ نل  ػ ـ ان 
ذفؾ   ـ     اجمهف و  ّ عا بيف ودف  يط اي ف   رؼ ورفرة فاّضيؽ  ّ   إل د يماد  ا  

ـ بػػ ا ادة  اػػػ  واط ػػػه   ػػ   ف يػػػد ع غرفوػػػلا ٖٙٔٔدرؾ فاّ سػػّاؿ. اسػػػو  اػػه  ػػػل  ػػػ ـ 
ا ناف  ػعب م أّ ػه ر ك  ػل ذاػؾ  ذ  ا اإلرفو ػهف اظػّؿ اي  رؼ بعّ ه إل ف وذ ب اف ايط ب ف

 ـ.ٕٖٔٔ   و ا و  ّ عا  ّ    اّ ل   ـ 
ف ااػػػـ  ّ جػػػه  اػػػ  و نػػػ ا فا  ػػػدةاإلػػػ ف اػػػد  ػػػزّاج بجيوػػػ  دا ػػػ  لف ا  جبػػػت اػػػه  ا د

 ا  يش و ه.
ااه وؤّان ت إل يػرة و مػ   ضػعا  ػف )فاإلاويػدي  فيامّيػل( بعجزف مػ  فاّ ع ػلف إل ػ ب 

ف اإل ػ ب )فا يػ ة فاجديػدة(ف اإل ػ ب )فأسػ اب فاجديػد(ف اإل ػ ب )وسػعال فاوػ ر )فاّضيؼ(
 افاّ رفب(.

ة:
ّ
ة اإلسالمي

ّ
ة لدانتي ًأصٌهلا املشرقي

ّ
 الكٌميديا اإلهلي

فخ  نػػػػت فآلرفر ا ضػػػػػ ربت فاوػػػػزف ـ إلػػػػػّؿ فاّ ضػػػػ رب  ػػػػػل وػػػػ  يخػػػػػّص فأمػػػػػاؿ 
اانػرفف ا و ػّرد  وػف ا  ػٍؿ  ّف فاوبراّيل افيسػعوّيل ا إلاويػدي  فيامّيػلف ا عا مػ  برسػ ال ف

فاو ّرد إل ف و ّ و ا ا  بال  يط اي   ل فاّب ر افاخي ؿف اا  ٍؿ  ّف دف  ل اـ يإلف وبد  ا بؿ 
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و  ّػدفا سػ را ا واضػػا ه وػف فاو ػّرد فاوب إلػػر فا  ي ػّلف او خّ نػ ا   ػػه  ػل فاّسػوّا فابيػػ  ّلف 
ة ف    ػ ؿ  اػ  فا ػ اـ فآلخػر ااد فإل ن  ب ضمـ ب ا اؿ  ّف دف  ل فا بس وف فاو ػّرد  إلػر 

  طف  ػل  ػيف  ػذر فاػب ض  اعومػـ  ػل  ػذف فاّمػدد ا  ّعإليػد   ػ   ّف فاإلاويػدي  فيامّيػل 
و عّ رة بو    يدع وج  ا ا بّؾ ب اّ رفث فيسعوّل  ػل إل يػٍر وػف ومػ دراف ا ّف فأوػر اػـ 

 ي د و مارفا      ب بم ت  ا فخ ع  ت بيف فأ ريف.
ّف فا إلػػـ  ػػل  ػػذف فأوػػر ا بػػّيف      ػػه ا ب ػػ دا   ف  ػػذإلر  اوػػف  ضػػاؿ فا ػػاؿ

يػػػػػد      اػػػػػ   ف  سػػػػػ  رض آرفر فابػػػػػ   يف فاػػػػػّذيف  ن ّ ػػػػػت  ذ ػػػػػ  مـ ا    ػػػػػ  مـ ادرفسػػػػػ مـ 
اوط ا  مـ  ف فا اؿ  ّف فاإلاويدي  فيامّيل  يم  آ  ر براّيل  سعوّيلف ورارفا بآرفر  اا ػؾ 

ف  ػرإلف  ايػه ا  بّ ػ ا  ػل  ػذا فاوسػعالف فاونّ ديف امذف فا اؿف اما ا  ا  ب ػ ر  ر ٍد خػ صه
 .(ٚٔ)ا س ج ل فأوار افااا  ع  ل ضا ه

اابػػؿ فاػػّدخاؿ  ػػل و  ػػرؾ  ػػذا فآلرفر افاػػّرؤك اف ج مػػ دفتف  رك ضػػرارة انػػت 
فاّ ظر  ا  اضّي يف ومّو يف س  يرفف ا   فاّدرب  ل  ذا فاّدرفسلف إلو   ّ مو    ّو ػ ف  اػ  

ل  يمػػ ف ااػػد   ػػّدو ف    ػػيعا ا  ػػؾ فاجػػذار فاوبػػ رإلل بػػيف فاإلاويػػدي  اضػػ ي  ومّوػػل اورإلزّيػػ
 افاانرفف  ْف ُاجدت.
 ّف فا عاػػ ت بػػيف فاّبػػرؽ افااػػرب  رجػػع  اػػ   زو ػػٍل اديوػػل  و ػػّد  بػػر  :القضممّية اّولمم 

فا ّػػ ريدف اُ  ػػّد  ػػراب فيسػػإل در وػػف  بػػرز فااسػػ  ؿ فا ّػػل    ػػت  يػػ رفت فا ّػػع ير فاو بػػ د ؿ 
 افاارب. بيف فاّبرؽ

ا ػػػل فا مػػػار فيسػػػػعوّيل فزدفدت ف ّ مػػػ  ت ا  ػػػّددت فاو ػػػػ بر فا ّػػػل  بػػػػرت 
  يم   ض رة فاوس ويف  ل طري مػ   اػ   ارابػ ف افا ّػل وػف   ّومػ   فا ػراب فاّمػ يبّيلف 

 .(ٛٔ)ام  ّيلف افأ داسف ا رإل ت فاّ رجول
دةف   ػػد ارد ذاػػؾ  ػػل  ّف اضػػّيل فاّ ػػزاؿ  اػػ  فا ػػ اـ فآلخػػر ايسػػت جديػػ القضممّية الاّا يممة:

. إلو  ف  برت  إلرة فا بػار ب ا ػ رب  اػ   ػ اـ فأوػافت (ٜٔ)إل يٍر وف فأس طير فاّساورّيل
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وػػػف فاّسػػػػاوريّيف افابػػػ ب يّيف  اػػػػ   وػػػػـٍ بػػػراّيل اغربّيػػػػلف ادخ ػػػت  دب فايا ػػػػ ف افاّراوػػػػ فف 
 .(ٕٓ)  ف ا  ظمرت وسر ّيل فاّضن دع فاّ ل  ّانم  فاإل  ب فايا   ّل  رس

رة   ػػاد وػػّرةا  خػػرك ا ّظمػػار  ػػل رسػػ ال فاانػػرفف أبػػل فا ػػعر فاو ػػّردف ا ػػذا فانإلػػ
ـّ ُ سػػ ع ؼ  ػػذا فانإلػػرة وػػّرة  خػػرك   ػػد  ايإلػػاف امػػ  وػػ  يإلػػاف وػػف ذيػػاع مػػيٍت ابػػمرةف  ػػ

 دف  ل  ل فاإلاويدي  فيامّيل.
ا ذف فاّ ب به فابّيف  ل فانإلرة  ل فأ ػريفف  ضػعا  ػف فاّ بػ بم ت  ػل فاجزي ػ ت 

فاّ  دّيػػل  ػػل و  ػػرؾ فاػػّذيف فّد ػػاف مػػ ل فاو  وػػل ب آل ػػ ر فاّبػػراّيلف افاػػّذيف   زجػػ  فاّسػػ  ل
  ّ داف  ذف فاّر د.

ااد   ّرض فاإل يػر وػف فاّدفرسػيف افابػ   يف  اػ   ػذا فاوسػعال  ػل فا ػرف فا ّ سػع 
 بر بمارٍة جز ّيلف  ّ   ّف فاّدرفس ت فاونّم ل فاو مجّيل اد ظمرت  ل  ذف فاوج ؿ  ل 

رف فا بػػػػريف بإل ػػػػ ب فاوػػػػؤّرخ فانر سػػػػّل ) . ب ابػػػػيه( ا ػػػػا )فاومػػػػ در فاّبػػػػراّيل فا ػػػػ بدفيػػػل
 ـ.ٜٔٓٔا إلاويدي  فيامّيل( فاو بار س ل 

ايػػرك ب ابػػيه  ػػل إل  بػػه  ػػذف  ّف دف  ػػل اػػد  ػػعّ ر  ػػل و  و ػػه بإل ػػ بيف و نمػػ يف 
 ػػف اّمػػل فاو ػػرفجف إل  ػػ  واجػػاديف  ػػل فاّبػػرؽف ااػػد إل بػػ  و نمػػ يف  ػػل  ػػ رسف إل  ػػب 

مػّ   فا ّػه -إل  بة وزدإلّل  ل  مٍر غير و ّددف افآلخر إل ب  ل و ػرفج فاّ بػّل  فأّاؿ
 .(ٕٔ) ل  داد فا رف فامجرّد فا ّ  ل -  يه اسّ ـ

ـّ جػػ ر فاوس بػػرؽ فيسػػب  ّل فا ػػّس )ويجايػػؿ آسػػيف بع يػػاس( اػػي  ف  ػػل  اوػػف  ػػ
دف  ل(  ّف إل  بػػػػه فاوبػػػػمار ) إلػػػػرة فا بػػػػر افاّ بػػػػر فيسػػػػعوّيل  ػػػػل فاإلاويػػػػدي  فيامّيػػػػل اػػػػ

  ػػـا  ف  مػػ  ف سػػعوّيل افضػػ ل ابّي ػػلف بػػؿ  إلػػ د  ػػل ب ػػض  جز  فا ا إلاويػػدي  فيامّيػػل جػػذار 
 .(ٕٕ)      ؾ فاجذار

ااػػد ذإلػػر )ب  ػػار( إلػػذاؾ  ّف فاإلاويػػدي  فيامّيػػل افاونػػ  يـ فاّبػػ رّيل ا يػػ ة وػػ  ارفر 
 .(ٖٕ)د  عّ ر بم فا بر فاو ب  ل وف فاوسي ّيل اد  عّ رت ب أدب فيسعوّلف ا ّف دف  ل ا
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 سػػػػػػمـ فاوس بػػػػػػرؽ فييطػػػػػػ ال ) رفسسػػػػػػإلا إلػػػػػػ برّي ل(  ػػػػػػل  ٜٓ٘ٔا ػػػػػػل سػػػػػػ ل 
فاو  ابػػ ت فا ّػػػل دفرت بػػيف فابػػػ   يف بمػػػدد فاوسػػعال فا ّػػػل    ر ػػ  فاوس بػػػرؽ فيسػػػب  ّل 
)ويجايػػؿ آسػػيف بع يػػاس(ف ا ػػل وسػػعال فا عاػػل بػػيف و  وػػل فاإلاويػػدي  فيامّيػػل اػػدف  ل 

 ّيلف ااد ضـّ ر يه ب د درفسٍل ا   يؿ  ا  ر د بع ياس.افاوم در فاّبراّيل فيسعو
ااػػػػد  عإلػػػػدت وسػػػػعال  ػػػػعّ ر دف  ػػػػل بػػػػ اّ رفث فيسػػػػعوّل ب ػػػػد  ف اػػػػ ـ فاوس بػػػػرؽ 
فيسب  ّل )س  دي ا( افاوس بػرؽ فييطػ اّل )  ريإلػا  بػيراال( ب بػر فاّ رجوػ ت فاّع ي ّيػل 

ـ. اُ ػّدت ٜٜٗٔنػ ٍؽ وسػبؽ  ػ ـ داف ف ّ  هافانر سّيل اا ي ل و رفج و ّود  ل فااات  نس
 ػػػػذا فاا ي ػػػػل فاػػػػّدايؿ فا  سػػػػـ فاػػػػّذد إلػػػػ ف يػػػػ  ص  ظرّيػػػػل )بع يػػػػاس(  ػػػػل  ػػػػع ير فا ّػػػػرفث 
فيسعوّل     دف  ػلف ا ػرؼ فا ػ اـ وػف  ػذا فاا ي ػل  ّف و ػؾ  سػب  ي   انا سػا فا  بػر 

د    ا فاو ػػراؼ ب ا ػػ اـ  ا فا إلػػيـ إلػػ ف اػػد  وػػر طبيبػػ ا يمادّيػػ ا ي وػػؿ  ػػل بعطػػهف اُيػػ
) برف ػػػ ـ فا إلػػػيـ( ب رجوػػػل اّمػػػػل فاو ػػػرفج فيسػػػعوّيل وػػػف فا ربّيػػػػل  اػػػ  فيسػػػب  ّيل  ػػػػ ـ 

ـف ا ّف  ذا فاّ رجول إل  ػت  مػعا ا رجوػٍل  خػرك  اػ  فاّع ي ّيػل افانر سػّيل اػ ـ بمػ  ٖٕٙٔ
ف ا ػػا )با يػػ   ي  ػػارف دك سػػي  (  ػػل ه نسػػ و ػػرجـ اوا ّػػؽ  يطػػ اّل إلػػ ف ي وػػؿ  ػػل فاػػبعط

 .(ٕٗ)ـف  د ابؿ  ف ُيااد دف  ل بس ٍل اف دةٕٕٙٔالف  د  ل   ـ فا  ـ فا ّ 
ااػػػد   بػػػت فاوس بػػػرؽ فييطػػػ اّل ) بػػػيراال(  ّف  جػػػزفرا وػػػف  ػػػذا فاّ رجوػػػ ت اػػػد 
دخ ت  ل إل يٍر وف وجوا  ت فاوخطاطػ ت فا ّػل ف  بػرت  ػل  ارابػ    ّوػلاف ا  سػّيو  

ل فيسرفر افاو رفج  ل فأاس ط ف ا ّ م  إل  ت إلني لا ببياع امّ فاودة ل  يط اي   ل  ذا 
 .(ٕ٘) ل  مد دف  ل م فا ّ   ّيل فأارابّيل جوي 

ااػػػد ف  مػػػر فاإل يػػػر وػػػف فابػػػ   يف فا ػػػرب انرضػػػّيل فاجػػػذار فيسػػػعوّيل او  وػػػل 
دف  لف او مـ  ن ؼ بيضاف  ل إل  بم  ) بيف فاو ّرد ادف  ل(ف فاّ ل ا ات ب عّ ر دف  ل 

  (ٕٙ)فا ّع ر  ا  برس ال فاانرففف ا زت طري ل ذاؾ



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
التعالق النصي بين كوميديا  

 دانتي وغفران أبي العالء المعري
 

 د. سناء كامل شعالن
 0202األول كانون (5) ددالع

  771 

 

الً:
ّ
 ّف  دد فاو ّ ويف فاّذيف إل  اف يدّرساف فاّ ال فا ربّيلف اي رجواف و م   ا  فاّع ي ّيل  أً

 إل ف إل يرفا  ل فاودفرس فييط اّيل.
 ّف و ّ ـ دف  ل إلػ ف اػد ُ رسػؿ سػنيرفا  ػل بػعط  انا سػا فا  بػرف ااػد درس فاّ اػل  حانيًا:

    يط اي   ّاؼ إل  ب ا  إلّ ـ  يه  ف فاّ بّل فا ربّل.فا ربّيل    ؾف ا  دو  رجع  ا
ايبػػػػّيف  وػػػػر  ػػػػّراخ ر يػػػػه  ػػػػل وسػػػػعال فا عاػػػػل بػػػػيف دف  ػػػػل افاومػػػػ در فا ربّيػػػػلف 
 ي ػػػعرج  بػػػيف وػػػاانيف  ّااموػػػ    ّف دف  ػػػل و ػػػعّ ر برسػػػ ال فاانػػػرففف ا   يموػػػ   ػػػعّ را ب ّمػػػل 

ـّ ي اؿ  "ي   رب دف  ل وف ازاوّي ت فاو ّردف فاو رفج بعس اب  وّيز ب اّط بع في ب  ّل.  
ـّ بإل  بػػه فاوبػػمار رسػػ ال فاانػػرففف اب ػػ    يػػه و  و ػػه فاوبػػمارة )فاإلاويػػدي   ااإلّ ػػه ف ػػ 

 .(ٕٚ) فيامّيل("
ـّ ي ػػاؿ  ػػل  اذاػػؾ وػػف داف  ف ي بػػت فاّمػػ ل فا ّ ريخّيػػل بػػيف فاو ػػّرد ادف  ػػلف  ػػ

 .(ٕٛ)اضا ه"واضٍع آخر  "رس ال فاانرفف    زع وف دف  ل  ضؿ فاّسبؽ  ا  و
او ّود  (ٜٕ)ا ّو  جعؿ وظمر  ل إل  به )وآ ر فا رب     فا ض رة فأارابّيل(

غ يول  عؿ  ل إل  به )فأدب فاو  رف(   د ذ ب   ا  و  ذ ػب  ايػه بع يػاس وػف  ػعّ ر 
ف ا ػػل ذاػػؾ ي ػػاؿ و ّوػػد غ يوػػل  ػػعؿ  " ػػعّ ر (ٖٓ)دف  ػػل ب اومػػ در فا ربّيػػل فيسػػعوّيل

 .(ٖٔ)فيامّيل بوم در  ربّيل"دف  ه  ل فاإلاويدي  
 ّوػ  اػايس  ػاض  مػا يطػرح  ػػل إل  بػه )  ػ   ػ وش فاانػرفف( فاّسػؤفؿ فا ّػػ ال  
" ؿ ف  ود دف  ل  ل فاإلاويدي  فيامّيل     و    ّ وه وف اّمل فاو رفج ا د  ف  ا  ّ ه 

 .(ٕٖ)إل ف       ـٍ  يض ا برس ال فاانرفف"
ـّ يػرّج   ّف  رسػ ال ا ا و   عة  و وػ ا بػعّف دف  ػل اػد  ػعّ ر  ب ّمػل فاو ػرفج  اّ اف  ػ

فاانرفف ا و ّرد إل  ػت  ػل و  ػ اؿ يػدّد  دف  ػلف ااػد ار  ػ   ػف  رجوػل   ي ّيػل ضػ   لف 
اي زا  رجي ه  ذف  ا  " ّف  اجػه فاّبػبه بي مػ  ابػيف فاإلاويػدي  فيامّيػل  اضػ  وػ  يوإلػف 

 .(ٖٖ)ر" ف ُي سب  ا  و ض فاّمد ل  ا  افرد فاخافطر بيف فاّب رف
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 ّوػػػ   بػػػد فاػػػّر وف بػػػداد  يبػػػدا  ّ ػػػه اػػػد  بػػػت   ػػػدا  ّف إلاويػػػدي  فيامّيػػػل و ػػػعّ رة 
ذف  رد     خيص فاوااػؼ ُا ػت  ّف وسػعال فاومػ در  ب اوم در فيسعوّيلف  ما ي اؿ  "اف 
فيسػػعوّيل ا إلاويػػدي  فيامّيػػل     ّػػؽ خمامػػ ا بإل ػػ ب فاو ػػرفج اب اوجوا ػػل فاط  يط ّيػػلف 

ر فأارابّيػػػل  ػػػف فأخراّيػػػ ت فيسػػػعوّيلف  د  ّف فاوسػػػعال     ّػػػؽ بإل ػػػب ابسػػػ  ر فأخبػػػ 
 ربّيػػل غيػػر   وّيػػل دخ ػػت  ػػل فا ّػػراة فا ّ   ّيػػل أارابػػ   ػػل فا ػػر يف فا ّػػ  ل  بػػر افا ّ اػػث 

 .(ٖٗ) بر  ف طريؽ  سب  ي "
ايػػػػد ـ  بػػػػد فاػػػػّر وف بػػػػداد  ػػػػذف ف    ػػػػ د فاػػػػّذد خ  ُػػػػص  ايػػػػه بعداّػػػػل ابػػػػرف يف 

 .(ٖ٘) رفر )س دي ا( ا   ي  ت ) بيراا ل( ا )ف ريإلا(يس  بطم  وف 
ايذ ب دفاد سّ اـ  ػل درفسػ ه فاو  ر ػل بػيف فاإلاويػدي  فيامّيػل اومػ در فا ّػرفث 

اجػػاد  ع ػػؽ افضػػ ل بي موػػ ف اذاػػؾ   ػػ  ضػػار فس خعمػػه اوجوا ػػل  اػػ  فيسػػعوّل 
 ّ ايػػل  فأ ػػر فا رآ ػػل وػػف فا ّػػع يرفت فاّبػػراّيل  ػػل فاو  وػػل افا ّػػل   ا مػػ    ػػت فا  ػػ ايف فا

فاوب برف   ر فاّ مّاؼ فيسعوّلف فأ ر فا ّ ريخّلف فأ ر فيسعوّل فا  ـف   ر فا ػديث 
 .(ٖٙ)فاّ باّدف   ر ب ض فأ و ؿ فأدبّيل و ؿ رس ال فاانرفف

ا ػل  زفر إلػػؿا وػػ  ُذإلػػر وػػف آرفٍر  ػػد ـ  ظرّيػػل  ػػعّ ر فاإلاويػػدي  فيامّيػػل ب اومػػ در 
وّيلف     ػػدـ  مػػاف  ا  سػػ  إلر  ػػذف فا ّػػع رف ا ػػر ض  ػػذا فاّ ظرّيػػل جو ػػلا فاّبػػراّيل فيسػػع

 ا نميعا.
وػػػف فاػػػّذيف ر ضػػػاف  ػػػذا فاّ ظرّيػػػل فاوس بػػػرؽ فييطػػػ اّل غػػػ بريي لف اوػػػ زا لف  

ارفج ػ .  نػػل  ػػيف ي بػػؿ إلػػؿر وػػ مـ  إلػرة اجػػاد ب ػػض فاّ بػػ به بػػيف فاّ مػػاص فيسػػعوّيل 
ضاف إلّؿ فاّر ض  ف يإلاف ذاػؾ فاّبػبه وػرّدا فطّػعع دف  ػل افاإلاويدي  فيامّيلف  كّ مـ ير 

  ػػ  فا ّ   ػػل فيسػػعوّيلف ا ػػعّ را بمػػ ف ا ػػل فاااػػت  نسػػه يخن ػػاف  ػػل اضػػع  ظرّيػػٍل بدي ػػل 
 .(ٖٚ)ا درة      نسير  ذا فاّ ب بم ت
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إلوػػ  " ّف  مػػ  ب  ػػذف فاػػّر د يضػػ اف   نسػػمـ  ػػل وااػػٍؼ  ب ػػد وػػ  يإلػػاف  ػػف 
  ي ب ػػػاف ب ػػػع يرفت فاإل ػػػ ب فاو ػػػّدس افاومػػػ در فاإلعسػػػيإلّيل  ػػػل  وإل  ّيػػػل فا ّبريػػػرف  ي وػػػ

فاإلاويػػدي  فيامّيػػلف ا  يػػراف  يمػػ     مػػر  وػػّس اػػدرة فاخ ػػؽ افيبػػدفع   ػػد دف  ػػلف  ػػل 
 ػيف يػػراف  ف    يػػدا فاومػػ در فيسػػعوّيل بطري ػػل   ّيػل  يمػػ   رّيػػلف ي ػػ  ص وػػف ادرف ػػه 

 .(ٖٛ)فيبدف ّيل"
ابػػػ   ّيف فا ػػػرب فاػػػّذيف  ّيػػػداف فاوس بػػػرؽ فيسػػػب  ّل  يسػػػ  فاّ ػػػ  ارد  ّف فيػػػرك ا 

)بع ياس(  ل د افا ب ع ير رس ال فاانرفف  ل فاإلاويدي  فيامّيل اد د  مـ فا  ّمب وػف 
ف وػػدّ و ا ر يػػه بوػػ     ػػه وػػف و دوػػل (ٜٖ)داف  ف ي ػػّدواف  ججػػ ا و ط ّيػػل   ػػ    ػػؾ فاػػد اك
ا ربّيل فاّذد ي اؿ  " ف فاّمػ ل ضػ ينل  سف   و ف و رجـ فاإلاويدي  فيامّيل  ا  فاّ ال ف

 .(ٓٗ)بيف دف  ل ا بل فا عرف  خ عؼ فاّطري ل افاوضواف  ل إلؿه و مو "
ااإلّف  يس  فاّ   ارد اد  خنؽ  ل  د يـ ر يه ب أدالف إلو  اـ يس طع  ف ينّ د 

 آرفر وف سب اا  ل ذاؾ.
 وبعد؛

ض فا   ػػؿ  ّف دف  ػػل  ػػل ضػػار وػػ  سػػبؽ  كّ ػػه وػػف فاووإلػػف بسػػماال ابػػاؿ ف   ػػرف
داف  ف وػػف ا ّػػد فاوسػػ ويف  ػػل  و ػػه إلوػػ  ا ّػػد فاإلعسػػيإلّييفف اإلوػػ  ا ّػػد فاإل ػػ ب فاو ػػّدسف 

ي  ؿ ذاؾ وف  ظو هف بؿ   ػ  فا إلػسف  ّف فّطع ػه   ػ  فا  ػاـ فيسػعوّيل يػدؿ   ػ  
 . ب  ريّ ه فا  اوّيل

 رفجف بؿ  ّف  ف دف  ل فّطع ه     فاو ا  نل ّ ه اوف فاخطع  ف  جمد   نس   
 بػػػػات  ػػػػعّ ر دف  ػػػػل ب ا ّ   ػػػػل فا ربّيػػػػل فيسػػػػعوّيلف ادف  ػػػػل  ػػػػا فاػػػػّذد  ػػػػديف اػػػػه فآلدفب 
فُأارابّيػػػػػل  ػػػػػل فا مػػػػػر فااسػػػػػيط ب اّبػػػػػلر فاإل يػػػػػر "ياّضػػػػػ  ا ػػػػػ  وػػػػػدك فّ مػػػػػ ؿ فا ّػػػػػرفث 
يػػػل  ػػػل فأخػػػذ وػػػف  ػػػذف  في سػػػ  ّلف ا بػػػ بؾ  عا  ػػػهف وّوػػػ  يػػػد ا   أف  إلػػػاف  إل ػػػر  ر 

 .(ٔٗ)ف  د    س سّيل"فاّ رفث فاياـ دا 
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افا ػػاؿ  ّف دف  ػػل اػػـ يّط ػػع   ػػ  فا ّ   ػػل فيسػػعوّيلف ااػػـ يسػػ ند و مػػ  اػػيس  ػػل 
وم  ل دف  ل ف إلو   ّف فاّ وّسؾ ب أوؿ بػعّ  يسػ طيع   ػدة  بػدفا فابر  ػل   ػ   ّف فا  ػاـ 
فيسػػعوّيل إل  ػػت و را ػػل  ػػل  ارابػػ  باجػػه  ػػ ـف ا ػػل  يط ايػػ  باجػػه خػػ ص  ػػل زوػػف 

 يس وّو  يخدـ  ظول دف  ل.دف  ل ا
ا ػػؽ  ػػذا فاّدرفسػػل فاو افضػػ ل  ّف  ّاؿ  رجوػػٍل  ػػف فاو ػػرفج   ػػ  اي بػػت   ػػدد 

ـف افاإلاويػدي  ٕ٘ٙٔـ  د ابػؿ ا دة دف  ػل بسػ ٍل اف ػدةف ا ػل سػ ل ٕٗٙٔظمرت   ـ 
ـف اجويػػع فاا ػػػ  ؽ ٖ٘ٔٔـف ٕٖٓٔفيامّيػػل   ػػ   سػػب وػػ   ػػا وػػرّج   ّانػػت وػػ  بػػيف 

 بل إل  ت   ػ ؾ  ػعث  رجوػ ت ا و ػرفجف اف ػدة ب اّ مجػل فا بػ  اّيل  بمد  ّف  ل  ذا فا 
فاوسػػػّو  فاإلسػػػع ّيلف افا ّ  يػػػل ب انر سػػػّيلف افا ّ ا ػػػل ب اّع ي ّيػػػلف اإلّ مػػػ  إل  ػػػت و  بػػػرة  ػػػل 

 .(ٕٗ)ُ اراب 
ا  بّد وف  ّف دف  ل إل ف اد فطّ ع       دف       فأاؿف   سّيو   ّ م  إل  ػت 

رابػػ ف ادف  ػػل إلوػػ   ػػذإلر فاومػػ در رجػػؿة ُطْ   ػػلف ُ ػػرؼ "ب موػػه فاّبػػديد رف جػػلا جػػّدفا  ػػل ُ ا 
 .(ٗٗ)ف ااد إل ف "دؤاب ا     فا رفرة افاّدرس"(ٖٗ)ا و ر ل"

ا  ج  ب إلّؿ و  ذإلر   وف و طي ٍت خ رجّيل  د ـ و   ذ ػب  ايػهف  ػكّف  ظػرةا  اف 
م  ػػػكّف ا  ج ػػػ    ػػػ  فاإلاويػػػدي ف ا  سػػػّيو   ػػػل وضػػػ ويف امػػػؼ فاج ػػػيـ افاجّ ػػػل  ؤإلػػػد

"امؼ فاإلاويدي  ا ج يـ افاجّ ل إل ف و ّن  ا وع و  جػ ر  ػل فاّ مػاص فيسػعوّيل  ػاؿ 
 ػعّ   اػدف  ل  (٘ٗ)ذاؾ فاواضاع  وػ ـ ف  ّنػ ؽف اوخ انػ ا اوػ  جػ ر ب اوسػي ّيل وػف ونػ  يـ"

 و ؿ  ذف فاّ اف ؽ  ل فاامؼ؟
 ّف دف  ػل إلػ ف  خ ُؿ  ّف إلّؿ و  ُذإلػر يسػاا    اػ     يػٍؿ و ط ػله اف ػدف    ا ػا 

بوػ   يػه وػف  بػ بم ت  ػل  اوّط   ا ببػإلٍؿ افسػع   ػ  فا ّ   ػل فيسػعوّيلف ااػـ يإلػف و جػز 
فا مػص افا ّن مػيؿ وػع فا ّ   ػػل فيسػعوّيل وجػّرد  ػػافرد خػافطرف ا بػ به اافاػػبم " ذ  ّف 

بو ض  افا ل فا ّع ير    بُت بوجّرد رمد وعو  فاّ ب به فا ّنمي ّيل فاّ ل ُيس ب د  ف   اـ
فاّمد لف ا ّ   ااا اـ  س طع إلبؼ إلينّيل اطرؽ ااػاع  ػذف فا ّػع ير ب ااضػاح فاإلػ  لف 
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ا سػػب    ػػل  ػػذف فاّمػػدد  ف   يإلػػاف   ػػ ؾ وػػ  ع وػػ دّد  ا  ػػ ريخّل   سػػـ ي ػػاؿ داف 
 وإل  ّيػػل ااػػاع  ػػذف فا ّػػع يرف  د  ّ ػػه وػػ  دفـ فا ّػػع ير ووإل ػػ اف  ػػكّف برف ي ػػه  إلوػػف  ي  ػػٍذ  ػػل 

 .(ٙٗ)ة ا   ظر فأماؿ افا ّنميعت" ط بؽ فاو دّ 
ذف  بػػت  ّف دف  ػػػل إلػػػ ف وّط  ػػػ ا   ػػػ  فا ّ   ػػػل فيسػػػعوّيل  ا ظّ ػػػه إلػػػ ف وّط  ػػػ ا -اف 

 مػػػذف اػػػد يإلػػػاف وسػػػّاغ ا  اػػػ  ابػػػاؿ  إلػػػرة  ّف دف  ػػػل يإلػػػاف اػػػد فط ّػػػع   ػػػ   -ببػػػإلٍؿ إلبيػػػر
وخطاطػػػػٍل و رجوػػػػٍل وػػػػف إل ػػػػ ب فاانػػػػرفف أبػػػػل فا ػػػػعر فاوّ ػػػػردف  ػػػػع بػػػػلر ي نػػػػل  ػػػػذف 

ف اػػـ يإلػػف   ػػ ؾ وػػ  يد وػػه   ّػػ  فآلفف  . ا  ّػػ  اػػا  ػػّز و ػػؿ  ػػذف فاػػّدايؿ (ٚٗ)  وػػ ؿ اف 
 ّ   فآلفف  يإلني    ف  جـز  ّف إلعا وف فاإلاويدي  ارس ال فاانرفف ُ سػ  ي   ببػإلٍؿ افضػ  
وػػػػف وػػػػارٍد اف ػػػػد  ػػػػل ب   موػػػػ  فا ممػػػػّلف ا ػػػػا وػػػػارد اّمػػػػل فاو ػػػػرفجف اوػػػػ   يػػػػه وػػػػف 

  وف و يٍف اف د ي ّ ؿ  ذف فاّ ب به بػيف  و ػيف ُبػمد ف ا ذف فاو (ٜٗ)اغرف ب (ٛٗ) ج  ب
ف إلػ ف  امو  ب ا ظولف ا و   فاانرفف أبل فا عر فاو ّردف افاإلاويدي  فيامّيػل اػدف  لف اف 

 .(ٓ٘)"أبل فا عر فاو ّرد  ضؿ في  دة  دبّي ا وف فاّ رفث فيسعوّل ابؿ دف  ه"
ة
ّ
 مقارنة بني الغفران ًالكٌميديا اإلهلي

" ّف افا ل فا ّع ر   بُت بوجّرد رمد وعو  فاّ ب به فا ّنمي ّيل فاّ ل ُيس ب د  ُي  ؿ
 ف   ػػػاـ   ػػػ  فاّمػػػد لف   ّػػػ  ااػػػا اػػػـ  سػػػ طع إلبػػػؼ إلينّيػػػل اطػػػرؽ ااػػػاع  ػػػذف فا ّػػػع ير 

طب ػػػ ا  ػػػذف  ضػػػعا  ػػػف ف  ػػػرفؼ فاإل  ػػػب ب ػػػعّ را ب وػػػٍؿ و ػػػّيفف  ا  (ٔ٘)ب ااضػػػاح فاإلػػػ  ل"
 بم دِة   د و  مريه   يه.

ي اد ػػػ   اػػػ  فسػػػ جعر فا ع ػػػؽ افاوعوػػػ  فاوبػػػ رإلل افان راػػػل  ػػػل فا و ػػػيف  ا ػػػذف
ا اااؼ      عّ ر فا وؿ فا ّػ  ل بػ أّاؿف  ضػعا  ػف رمػد وعوػ  ف خػ عؼف ا سػجيؿ 

 بؤر فاّ ب به اوافطف فاّ و  ؿف اما ا  ا  فا إلـ     درجل فا ّعّ ر بي مو .
 جو مػػػػػ   ػػػػػل طػػػػػ  ن يف وػػػػػف   ػػػػػذا فاوػػػػػافطف  فاّ بػػػػػ به اف خػػػػػ عؼ  سػػػػػ طيع  ف

 فاوعو  
 وعو  فاّ ب به اف خ عؼ بيف فاانرفف افاإلاويدي  فيامّيل.  -ٔ
 وعو  فاّ ب به  ل  افدث ب ي م   ل فاانرفف افاإلاويدي  فيامّيل.  -ٕ
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الً:
ّ
ة: -أً

ّ
شابو ًاالختالف بني الغفران ًالكٌميديا اإلهلي

ّ
 -مالمح الت

 
 

 البناء والّشكل
و  ر ػػل بػػيف رسػػ ال فاانػػرفف افاإلاويػػدي  فيامّيػػل اجػػد    ّ  ػػ   وػػ ـ  ذف طن  ػػ   ػػل فا

ف ب س    ر فانإلرة فأس سّيل ا ّر  ل فا ّػل (ٕ٘)ر  ٍل ا   اـ فآلخر   وّيز بخ ّا   وف فاخافرؽ
   ع  ل  ط ؽ فاخافرؽ.

ارس ال  بل فا عر  بد  ب ماض فبف فا  رح وف فا بػر   بيػلا ا ػ  د فاّمػارف إلوػ  
فا بار    د فاّمارف افانمؿ  مؿ  رفؾ اإلن ح امذف فاّرجؿ فاػّذد يريػد و ػه  اّب  سإل ف

 ف ي  مػػػل  اػػػ  فاجّ ػػػل ب ػػػد فاّبػػػن  ل افاوانػػػرة. ا ػػػل فاجّ ػػػل يج وػػػع  اػػػ     مػػػ  اب ػػػض 
ـّ ي ّرج     فاّ  رف  ي  ّدث  ا  وف اـ  بو مـ فاوانرة.  سإل  م ف  

عؿ فاّبػػػ  ر  نسػػػه  ػػػل غ بػػػل ا ّوػػػ   ػػػل فاإلاويػػػدي  فيامّيػػػل   بػػػد  فاّر  ػػػل  ػػػل ظػػػ
. ااػا   ّ ػه   ػ ا دايػؿ وػف ذاػؾ فا ػ اـ  ػا فاّبػ  ر ) رجيػؿ( اإلػ ف (ٖ٘)وظ ول    ار  يم 

ـّ   ميبه فامعؾ فأبدّدف  يزارفف و  ا جمّ ـ فاّ ل فو ألت ب أ وػل افاواضػاب   ػيمـف  ػ
ـّ ُي ِ ـ فاّ ه   يمو  بدخاؿ فاج ّ   لف ا ذّاؽ طاب   .ي  مي ف  ا  فأ رفؼ  ا فاو ْطمرف  

وػػػ  ذإلػػػر  ّف فاّرسػػػ ا يف   بػػػ بم ف  ػػػل فاب ػػػ ر افاجػػػا رف ااإلػػػّف  ػػػػذف وافاظّػػػ  ر 
 فاّ ب به اد ي ّؿ  ا يزاؿ  ا ي    ر   دو    افا  فاّمار.

افاجػػػدير ب اػػػّذإلر  ّف فاإلاويػػػدي  و   سػػػ ل فاب ػػػ رف و رفبطػػػل فأجػػػزفرف ي  وػػػد  يمػػػ  
 س ف  يمػ  وػع فاػّد ي  افآلخػرة افا ػ اـ افا ّػه  ػل فاّس بؽ     فاّع ؽف ااد ج ؿ دف  ل في

بؤرٍة اف دةف إلو   اا   افرؽ فاّزو ف افاوإل فف اوزج بيف فأسطارة افا ّ ريدف ابيف فاافاع 
 .(ٗ٘)افاخي ؿ
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 (0) 
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 األسلوب

ا ّوػػ  وػػف جمػػل فأسػػ اب  رسػػ ال فاانػػرفف رسػػ ال   رّيػػل   سػػد وػػف جو امػػ  فاا ػػّا 
لر وف فاّ إلّ ؼف ا ل    ود     فا ب ٍس إل يرف افس بم ٍد فاّ ااّدف افاب ث فاّ  اّدف اب

 إل ير.
"افمػػط  ع فأسػػػ اب فا ممػػػّل فاّ   يوػػػّل فانإلػػػه و وػػػا ا   ػػػ  فاخيػػػ ؿ فاوبػػػدع 

ف (٘٘)افاّسػػخريل فاّعذ ػػلف اف س  مػػ ر فأدبػػّل فاجػػ وعف  ػػا  سػػ ابه  ػػل رسػػ ال فاانػػرفف"
ف افا ّنػػ ّف فاّ نظػػل ا ػػا "يػػؤّ ر فاّمػػ ابل افاو   ػػل افاّ  وػػؽ فاّ اػػاّد اف اّسػػجع ااػػزاـ وػػ  ي ػػـز

 .(ٙ٘)افاو  اّدف ا بد فاو ر ل"
افاّ   يػػد فاّ اػػاد  ػػا فاويػػزة فأسػػ ابّيل ا و ػػّرد  ػػل رسػػ ا هف ا ػػذف اػػيس ب اجديػػد 

 ل  زفر  مػٍر بػمد  طػّارفا  ضػ رّي اف  (ٚ٘)  يهف  ما ُي ّد ز يـ وذ ب فاّ مّ ع  ل زو ه
. اا ػػّؿ (ٛ٘)و  ّػػدة  ػػل ااف ػػد   ا سػػ ايبم " - مػػرإلسػػ  ر   ػػاف فا-"اغػػدت فاإل  بػػل  يػػه 

فاّ   يد اه  إل ر وف وسػّاغ  ػل  دب فاو ػّردف  مػا وػف جمػٍل  بػيس بي ػه اخوسػيف سػ لف 
ّ مػػ  اضػػرابة   وػػ ذف ين ػػؿ  ػػل خػػعؿ ذاػػؾ؟ "سػػاك فانػػزع  اػػ  ضػػراب فا بػػث  ػػل  ّ ػػهف اف 

اب ب  ػه  ػف طريػٍؽ إلو   ّف  ذف فاّ   يػد ضػربة وػف ضػر  (ٜ٘) ؤّديه  ا  فاّ   يد فاّ ااد"
ف إلو   ّف      ه فاافس ل افّطع ه     فااريب افاّبػ ذف (ٓٙ) ج  ه ي نّاؽ     و  مريه

ف (ٔٙ)ا  ّو ه  ل فاّ  ا افاّ ال ج   ه يجػ    اػ   اظيػؼ ذاػؾ فاّرمػيد فاّضػخـ  ػل إل  بػه
اػ  وػف إل ػب  او  يجدا غيرا غريب اف اد يجدا فاو ػّرد "غيػر غريػب ب اّ سػبل  اػ  زو  ػه اف 
 ايػػػهم  أّف فا ّػػػ ريد اػػػـ ي ػػػّد     ّف   ػػػدفا ط ػػػب وػػػف  بػػػل فا ػػػعر  ف ينّسػػػر اػػػه بػػػي  ا وػػػف 

. ايذ ب س يـ فاج دد  ا   ّف فاّ   يد  ل فاّ ال   د فاو ّرد اػد يإلػاف  اّجمػ ا (ٕٙ)إلعوه"
 .(ٖٙ)و مادفام "ايس ر    ه و  يريد وف غوٍر  ا  مإلـ  ا سخريل"
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ّمػار  ػل فا ّػ ريد فانإلػرّد ا ّسػخريل فا   يػل "ا ل رس ال فاانػرفف و ػرض  ػ در فا
وػػػػف فا  ػػػػاؿ فاورّا ػػػػلف افاّسػػػػخريل جسػػػػر وو ػػػػّد بػػػػيف فاافاػػػػع افاون ػػػػرضف ابػػػػيف فاوإلػػػػ  ّل 

. ا  بّؾ  ّف  ذا فاّسػخريل  ػل وظمػر وػف وظػ  ر فاّ  ػد (ٗٙ)فاوا ؿف افاّزو ّل فاومّ د"
"ذاػؾ  ّف  بػ   ميػٍر وػف فأوػارفاّ ل يس ؾ بم  طري  ا خنّيػلا اب ط ػلام اي ج ّػ  واانػه وػف إل 

. ا ػػل (٘ٙ)فا ػعر يسػػ ؾ  ػل  ػػذا فاّرسػػ ال  اػ  فاّ  ػػد وسػ إل ا خنّيػػ اف    إلػػ د  ب اػه فاّظ ػػاف"
إل يػػٍر وػػف   ػػدفث فاّرسػػ ال  جػػد سػػم ـ سػػخريل  بػػل فا ػػعر واّجمػػلا   ػػا فأدبػػ رم "اا ػػّؿ 
لا فاو ػػػػػّرد  رفد  ف يسػػػػػخر وػػػػػف  ػػػػػ اـ فأدبػػػػػ ر  ػػػػػل رسػػػػػ ا هف ااػػػػػد  مػػػػػ ب ذاػػػػػؾ  مػػػػػ ب

 .(ٙٙ)و إلول"
ا ذا فاّسخريل فو ػّدت ا بػوؿ بطػؿ فا ّمػل فبػف فا ػ رحف   ػرفا يػدخؿ فاجّ ػل   ػ  
ظمر ج رّيٍل   طوّيلف ا ل وإل ٍف آخػر ي ػ اؿ فف يسػ ج ب رضػ  سػ دف فاجّ ػل ب اّ نػ ؽف 

 اب ظـ اميدٍة  ل ود ه.
رحف اا ّؿ  ب  فا عر  رفد وف ذاؾ  ف ي ّرض ب ا يػ ة فا ّػل إلػ ف ي ي  ػ  فبػف فا ػ 

 .(ٚٙ)اب وّ  ه ا  إل ـف اب س ارفاه  ل  م  ؼ فاو ع فا ّسّيل
إلػػ ف فاو ػػّرد وسػػ طردفا فسػػ طرفدفا و بػػّ ب ا "يا ػػب   يػػه طػػ بع  مػػ ا ػػل فاّرسػػ ال إل 

فاّسػػجع ايمػػ ب و ػػه   ػػ  فا ػػ ر   ف ي ػػ بع  س سػػؿ فأ إلػػ ر ا طّار ػػ م أّف  بػػ  فا ػػعر 
لف ابػراح و  ػػّددةف ي ػػرض بمػػ  آرفرا رفا وػف فاوسػػ  ؿ ب ضػػ ي  اااّيػػيػػ ػل رسػػ ا ه يخ ػػط إل 

  ػػػ  اسػػػ ف وػػػف يس  ضػػػر ـ وػػػف فاّبػػػ رفر اعسػػػ جافب  ػػػل و إلو ػػػه فأدبّيػػػل فاو  ّا ػػػل 
 .(ٛٙ)فأغرفض افأ دفؼ"

 رفد وف ف س طرفد فاّ  ويل       إل راف ا  اي م  اد ع فاّسعـ فا  مؿ وف ه اا  
 .(ٜٙ)بسبب  وع ه ان دفف بمراغير اف يل ا    ٍل غزيرةف  ا  إل ر م ف اا ّ ه فس ج بلة 

 ّوػػػ  فاّبػػػ ر   ػػػد إلػػػ ف   ضػػػرفا  ػػػل فاّرسػػػ ال ا ػػػا يػػػؤّدد  دافرفا ومّوػػػل  ػػػل  سػػػي  
فا وػػؿف  وػػف جمػػٍل ي ػػاـ باظينػػٍل فس  رفضػػّيل ا بطػػؿ  ػػد يو ا ابطاا ػػه فا ممػػّيلف اف  ب  ػػ ا 
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 مػ   د إل . إلو   ّ ه واّاد ا ّسرد دفخؿ فاوبػ(ٓٚ)ا وّيزا  ف فأدب ر فآلخريف وف   ؿ فاجّ ل
 .(ٕٚ)ف إلو  فّ ه يس خدـ ا ّ س يل افاّ ما  ل وج اس فاجّ ل(ٔٚ)فاّ ل ا ـ   يم  فاّ ص

افا  ي ل  ّف   ّاع فأس ايب ا دفخ م  ضوف فاّ سي  فاّسردّدف ج ؿ فاإل ير ي  ر 
 ػػػػػػل  ج ػػػػػػيس فاّرسػػػػػػ الف  نػػػػػػل  ػػػػػػيف ف ّنػػػػػػؽ فاُجػػػػػػؿ    ػػػػػػ   ّ مػػػػػػ  ايسػػػػػػت رسػػػػػػ ال بػػػػػػ او    

ف  ػػػل  ػػػيف  ػػػّد   آخػػػراف بػػػإلعا وػػػف  بػػػإل ؿ (ٖٚ)اّمػػػل ف مػػػطع ّلف  ػػػّد   فاػػػب ض
ف ا ز ت ط  نلة   ا ل  ا   درفجم    ت  ّف فاوسر ّيل بسػبب غ   ػ  بػ ا افرف (ٗٚ)فاّرافيل

 .(٘ٚ)افا ّ سيو ت  ا  وب  د
 ّوػػػ  فاإلاويػػػدي  فيامّيػػػل اػػػدف  ل     وػػػد   ػػػ  ااػػػٍل داي ػػػٍل و ػػػّددةف   زخػػػرؼ ا  

 .(ٙٚ)خ  رةف ا س ابه واجز ورإلزم   ل  ل ب راف اإل و  ه داي ل و
إلو   ّف دف  ل يج ؿ ب را " ّي ضػ ا ب ا يػ ة  ب اون جػعةف اف ا ػرفب فا ّػدريجّل وػف 
فامػػدؼف اب اّضػػارف افا ّػػافف افاّمػػاتف افا رإلػػلف افا ػػافر. افسػػ خدـ ف سػػ   رة افاّ بػػبيه 

 ر فاػػػّذيف افاّروػػػز بنػػػفه  ظػػػيـ. ااػػػـ يّ خػػػذ روػػػازا وػػػف فاو ػػػ  ل فاوجػػػّردةف بػػػؿ وػػػف فأ يػػػ
 .(ٚٚ)يب راف اي إلّ واف اي  ّرإلافف اوف فا ياف  ت افاّ ب   ت اوظ  ر فاّطبي ل"

افاّسخريل  ظمر ببإلٍؿ افض   ل فاإلاويدي ف ااػد  إلػاف وبّط ػلا  ا ظػ  رةا   ػ  
فاّسػػط ف ا  سػػّيو  "  ػػدو  ي   ّػػؽ فأوػػر ب ابػػ بافت فاػػّذيف  بػػر ـ  ػػل فاػػّدرؾ فأسػػنؿ وػػف 

 .(ٛٚ)  ّدث  ف خماوه فاّسي سّييفف افا إل ـ فاّطا ة"جمّ ـف اإلذاؾ   دو  ي
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 الّراوي
 ل رس ال فاو ّرد    ؾ ف نم ؿة ظ  ردر بيف فاػّرفاد ابطػؿ فاّرسػ ال )فا ّمػل   
فبػػف فا ػػ رح(ف ااإلػػّف فاو ػػّرد  ػػاّخ  " ػػل   ػػديـ اّمػػل فاانػػرفف طري ػػل  ػػل فاّرؤيػػل و وّيػػزة 

ف رفٍا غير وب رؾ  ل فأ دفثف  ّ   ّ ػه فس ط ع وف خعام   ف يساؽ فاإلعـ     اس 
  ػػػيـ بػػػ اّظاف رف افاوإل ا ػػػ تف  مػػػا يػػػذإلر فأ  ػػػ ؿ افأاػػػافؿ ايمػػػؼ فأ ػػػافؿ. ابمػػػذف 
ي وػػ     ػػػل  إل ػػر فأ يػػػ ف وػػػع فاو ػػّرد ايضػػػط ع بػػداٍر بػػػ رز  ػػػل فاّ اّسػػط بػػػيف فا ػػػّرفر 

 .(ٜٚ)افاإلاف فاووّ ؿ  ل وخ  ؼ    مرا"
فاد و ػدغـة ب ابطػؿف  إلع وػ  اف ػدف ايإلػاف فاّسػرد  ّو   ل فاإلاويدي  فيامّيل  ػ ارّ 

ب س ف فابطؿ   فاّرافد. ا ذف فاّرفاد فابطؿ  ا فاّذد ي  ؿ فأ دفثف ايمؼ فاوبػ  دف 
 اي دّخؿ  ل إل يٍر وف فا افر.

  
 

 

 الوصف
ا ّوػػ  فاامػػؼ   ػػد إلػػ ف  ػػل رسػػ ال دف  ػػل غ ّيػػ ا جػػّدفاف وإل ظّػػ ا ب اّمػػار فاوب إلػػرة 

عّف فاّب  ر اـ ي رؾ وسوا  ا ا  و  ا ا  ّ   إلسه     ج يوػهف بي وػ  افاو  االف  ّ   إل
 .(ٓٛ) با فا عر اد اّؿ فاّ  ؿ  ل اض هم "أّف بمرا يخا ه  ل  ذف فاوج ؿ"

بي وػ  فاّمػن ت فاو  اّيػل   ػػد دف  ػل  غػزر. "ااػد إلػػ ف فاو طػؽ ينػرض فا إلػػسم 
 .(ٔٛ)م  ب   ه اا به داف بمرا"أّف فأ و   إل ر  درفإل ا ا ّمار فاو  اّيل فاّ ل ي سّ 

 (3) 

 (4) 
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 الّشخصّيات
فاّبخمّي ت   د  بل فا عر فاو ّرد  ّ ل و دادةف فمػطن    فاّبػ  ر وػف  ػ اـ 
فاّبػػ رفر افأدبػػ ر داف سػػاف ـف "اإلعّ وػػ   ػػذف ف مػػطن ر ف  ػػرفؼ و ػػه بػػعّف فاّ ػػ س فاػػّذيف 

 .(ٕٛ)ي ّب  ف ي اداف  ل فا ي ة  ـ  ؤ ر فاّ  س"
ر ا اا ؾ إل  اف ي وّ  اف ب ا رّيل فاّبخمّيل  ا   ب د فا دادف  مـ ايبدا  ّف  ؤ 

 اـ ي ساف   افر ـ ا  نسمـ ا    ّي مـف بؿ  ـ ياضباف  ا يرضاف  ا ي وّرداف.
 ف افاو ػّذباف   ػدا ي  ػػّااف وػف فأاػـف ااإلػػّف ذاػؾ   ػ  ا يػػرٍة اف ػدةف  ػل  ػػيف 

ـ ا ػػافطنمـ فا ّػػل  بػػدا افضػػ ل  ػػل ج ػػيـ فاإلاويػػدي  ف  نظػػاف بجويػع وبػػ  ر  فاو ػذبيف
 .(ٖٛ) ل   بيرفت فا ّاة افا ساة افاّضاي ل فاو نّجرة  ل  س رير ـ

ااػػػػػد وػػػػػأل فاو ػػػػػّرد ج يوػػػػػه ب ػػػػػدٍد ضػػػػػخـ وػػػػػف فاّرجػػػػػ ؿ افاّ سػػػػػ رف افاوسػػػػػ ويف 
افاوسػػػي ّييفف افاجػػػ   يفف افاّبػػػر  رف افااضػػػ  رف فأغ يػػػ رف افان ػػػرفرف اإلػػػّ مـ إلػػػ  اف  ػػػل 

 ا   وػ رم "أّف  د ػػه فاّر يسػػّل وػف ر   ػػه إلػػ ف  جػرفر اػػاٍف وػػف فاا اػب  دبػػ ر  ا بػػ رفر 
 .(ٗٛ)فاّ  د فأدبّل افاّ ااّد"

 ّوػػ  فاإلاويػػدي  فيامّيػػل   اّبخمػػّي ت  يمػػ  و  ّا ػػلف افاخ ػػؽ  يمػػ  يبػػبماف فاخ ػػؽ 
 ػػػػػل فاػػػػػّد ي ف  نػػػػػيمـ فاإلسػػػػػ ا ف افاوبػػػػػّذرافف افأغ يػػػػػ رف افاخب ػػػػػ رف افاّطاػػػػػ ةف افاظّػػػػػّعـف 

فان س افف افاو وّ  افف افاو  جراف ب اّديف افانضي لف . . . فاد. ابذف  جد افاا ضبافف ا 
  ّف فاّبخمّي ت  ل فاإلاويدي   ناؽ فاّبخمّي ت  ل فاانرفف  ددفا ا  ّا  ا.

افاّبخمػػّي ت  ػػل  ازي مػػ  فاوإلػػ  ّل  ػػل فاج ػػيـ  ا  ػػل فاجّ ػػل   وّيػػز بخ مػػّيل 
ؿر و مػػ   ػػاؿ جػػ ٍس  دبػػله و ػػّيفف بػػ رزةف  مػػـ   ػػد فاو ػػّرد جو  ػػ ت مػػايرةف  ػػدار إلػػ

 (5) 
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افأور سّي ف  ل فاجّ ل.  ّو   ل فاج يـ  مـ     فا إلس وف ذاؾ يبداف   رفدفا وبػ ّ يف 
  ا و زاايف  ف غير ـ.

 ل  يف  ّف فاّبخمّي ت  ل ج يـ دف  ل   يش جو   ت مػايرةف  ا و نّراػلف 
 ا ل فاجّ ل وج و ل  ل طاف ؼ.

و ي ر خ ّص  ػل  ازيػع فاّبخمػّي ت   ػ  فاج ػيـ  اإلؿر وف فاو ّرد ادف  ل اه
 ا   ػػ  فاجّ ػػل. اي وّيػػز فاو يػػ ر فاػػّذد ي  وػػد   يػػه  بػػا فا ػػعر باضػػع بخمػػّي  ه  ػػل 
فاج يـ  ا فاجّ ل ب اّس ل افاّر ول افاّ طؼ ا  ّرر فاّ ظرة بؿ اي  ّدـ  ل   ؾ فاّس ل     

 سفف "وّو  إلػ ف  ا اؿٍ  ا  دف  لم أّ ه غنر أبخ ص غير وؤو يفف ا وٍؿ و مـ م ا 
يمػػطدـ بػػع بػػّؾ بو ظػػار فان مػػ ر فاػػّذيف يػػراف  ػػل دخػػاؿ ُ  ػػ ٍس و ػػرا يف بإلنػػر ـ  ا 

. اا ػّؿ  عايػؿ  ظػـ سػ ل ر وػل  بػل فا ػعرف ا  ّدوػه (٘ٛ) سػاامـ فاجّ ػل ز داػل   ُ ا نػر"
ي   د  .  ل  يف(ٙٛ)بم      ر ول دف  ل أّ ه "رجؿ  إلر و ذ  إلر ب اّ س و  افي س  ّيل"

 دف  ل ب اّ إل ؿ فأبدّد افا ذفب فاّسرودّد.
افاّع ػػػت ا ّ ظػػػر  ّف دف  ػػػل إلػػػ ف ا سػػػي ا   ػػػ  فاُ ّبػػػ ؽف ا  ػػػ  فااػػػاف ل فا ّػػػاف ل 
فب مرف بجو امّفف   د  بر ّف  ل فاّ  رف اإل ف وف فاو اّاع  ف يإلػاف  رّؽ  ػ  ا و مػـف 

 ػل إلػ ف فاو ػّرؾ فأ ظػـ  ػل   سّيو   ّ ػه   بػؽ   يػدف بػؿ  ّف  بػ ه )ابيػ  ريس( فاجوي
  بػػ  ه ا إلاويػػػدي  فيامّيػػػلف ااإلػػػف يبػػػدا  ّف اجمػػل  ظػػػر فاإل يسػػػل افاػػػّديف فاوسػػػي ل  جػػػ ا 

 فاّز   اد ج   ه يّ خذ  ذف فاوااؼ فا  ّد وف فا  ب يف افاجويعت.
ااإلّ     ل فاو  بؿف  جد دف  ل ي سّو  ُ ساةا بعبل فا عرف اي مّار  جػ ة  بط اػه 

يـف اوػػ مـ فاّبػػ رفر افاا  يػػاف افاوسػػ واف اغيػػر ـف  يضػػع  ػػل فاوطمػػر وػػف  ػػذفب فاج ػػ
ايمر اس رفط ا  عطاف ا رسطا ا رجيؿ ابيبراف اسي يإل   ا  جافر فبف سي   افبػف 
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ـّ يراّػػل بػػب ض  ػػؤ ر  اػػ  فاجّ ػػلف ايب ػػل فآلخػػريف  ػػل  ُربػػد امػػعح فاػػّديف فأّيػػابّلف  ػػ
ّيل   ػّدد  يضػ ا  دف  ػه اػب ض رجػ ؿ فاإل يسػل فاوطمر. إلو   جد  ّف ويااه ا  افرا فاّسي س

دخ امـ  ػ ر فاّسػ يرف اوػ مـ  وػرفر وسػي ّيافف سػ ر ومػير ـ   ػد دف  ػلف  وف  مراف اف 
ّ و  اوو رس مـ األ و ؿ فا  ّول     غير  افا.    ا  يد مـ فاّدي ّيلف اف 

افاّبخمػػّيل فاورإلزّيػػل  ػػل رسػػ ال فاانػػرففف ا ػػل بخمػػّيل فبػػف فا ػػ رح يسػػ خدوم  
فاو ػػّرد ايجوػػع  اامػػ  فاّبخمػػّي ت فأخػػرك بسػػو  مـ في سػػ  ّيلف ا   ّيػػ  مـف ارافسػػبمـ 

فاّبخمػػػّيل فاّر يسػػػّيلف ا ػػػل   ذ  ػػػؤدد. افأوػػػر ذف ػػػه  ػػػل فاإلاويػػػدي  فيامّيػػػل (ٚٛ)فاّ نسػػػّيل
بخمػػّيل دف  ػػل  نسػػه دار فاػػّرفبط بػػيف إلػػّؿ فاّبخمػػّي تف  ذ يوػػّر بمػػ  جوي ػػ اف ايمػػنم ف 

د ي  ابػػػم ف  ا يسػػػ د اومػػػير    ّيػػػ ا إلػػػ فف  ا يبػػػوت ب ػػػذفبم ف  ا اي ػػػرض   افامػػػ ف ااػػػ
 يوطر   بافبؿ سخري ه.

ااد رمدُت س اإل ا خ ّم ا ا و ّرد وع بخمّي  ه  ل فاانرفف ااـ  جػد اػه و ػيعا 
 ل فاإلاويدي  فيامّيلف   جد فاو ّرد ي ّاض فاّبخمّي ت  ػف و ػف فاػّد ي  بو  بػٍؿ سػخله 

ْودا ػػلف ااّمػػل  ا يػػؽ فاّسػػادفرف  نػػل  .  يػػذإلر  ػػل(ٛٛ) ػػل فآلخػػرة  ػػذف فاو ػػرض اّمػػل   
ْودا ل فاّ ل  إلّ ـ فبف فا  رح   فا ّمل فأاا  ي اؿ فاو ّرد     اس ف   

"  ػػدرد وػػف   ػػ  يػػ    ػػػّل بػػف و مػػار؟  ي ػػاُؿ    ػػػِت وػػف  ػػار فاج ػػ ف فا ّػػػاف ل 
ف    ػاؿ    ػ  إلػذاؾ (ٜٛ)ْرج ف"خ  إلّف فاّ ه جزفرا ا و ّ يفف اا ؿ  يإلّف  "إلعّ مّف فاي ُااُت افاو  

بك  ػ ـ فا ّػػه فا ظػػيـف   ػ   ّ ػػل إل ػػُت  ػػل فاػّدفر فا  ج ػػل ُ  ػػرُؼ بػػ " ودا ػػل"ف ا سػػإلف  ػػل 
ف ا زّاج ل رجؿة يبيع فاّس ط ف  طّ   ل ارف  ٍل (ٜٓ)ب ب فا رفؽ ب  بف ا بل م  ب ر   ا

 ي  فااػػػّرفرةف إلر مػػ   ػػػُلف اإل ػػُت وػػػف  اػػػب   سػػ ر   ػػػبف   ّوػػػ   ر ػػُت ذاػػػؾ ز  ػػػدُت  ػػل فاػػػدّ 
ا اّ رُت     فا ب دةف ا إل ُت وف و ازال اِوْرد  ل.  مّير ل ذاؾ  ا  و   رك"
(ٜٔ). 
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 ّوػػػ   ػػػل فا ّمػػػل فا ّ  يػػػل   ا يػػػؽ فاّسػػػادفرف  اػػػدا بيضػػػ ر و ػػػؿ فاإلػػػ  ارف ب ػػػد  ف 
 إل  ت  ل فا ي ة فاّد ي  سادفر.

فاّسػادفر  فا ّػل "ا  اؿ فأخرك    درد وف   ػ  يػ    ػُل بػف و مػار؟   ػ    ْاِ يػُؽ 
ـُ  ػػػل دفر فا  ػػػـ بباػػػدفد   ػػػ  زوػػ ف  بػػػل و مػػػار و ّوػػػد بػػػف   ػػػّل فاخػػػ زفف  إل  ػػت  خػػػُد

 اإل ُت ُ خرُج فاإل ب  ا  فاّ ّس خ.
ف بػ ِت  ػع  وػف فاإلػ  ارف اف   ي اؿ     اه  ّ  فاّ هف ا د إل ِت سػادفر   مػرِت    م 

  اايف ف    اؿ     جُب وف  ذف؟ افاّب  ر ي اؿ اب ض فاوخ(ٕٜ)فا   ار
د ل ممممممممة   رخ اقمممممممما      ممممممممنخ  مممممممموره  مه                            لممممممممو  نو مه

 ن
مممم ه الس ممممودال  فمممم  الس مممموده كالْميمممماالا سبخي ضو
(ٜٖ)                              

 ن
ا رك    بل  بد فاّر وف  ّف و  ل  بػل فا ػعر  ػل   ػد بمػرا  ػل فا ّػل  و ػت 

.  ل  ػيف يػرك  ػازد و ّوػد  وػيف (ٜٗ) ف فاّد ي   يه  و ّيل فاّ  ايض  ل فآلخرة  ف و
 ّف  و ّيػل فاّ  ػػايض  ػػذا ايسػػت  ّ  اسػي ل وػػف اسػػ  ؿ  بػػل فا ػعر  ػػل فا بػػث بمػػ  به 

 .(ٜ٘) )فبف فا  رح(
ا ػػرد  ػػل فاانػػرفف امػػص  ػػف فاجػػّف افاوع إلػػلف   ػػد  "وػػّر فبػػف فا ػػ رح بوػػدف ف 

ر ـ ب اػت وػف غرفبػل فاّ نػػظ فاجػّف  ػل فانػرداسف  ػزفر ـف اسػوع وػف  بػ  ر ـف  ػكذف  بػ  
 .(ٜٙ)افأس ابف وب ا ا يخّيؿ  ا  س و م   ّ ه إلعـ فاجّف  ّ  ا"

افاوع إلػػل إلػػذاؾ يػػرد ذإلػػر ـف بػػؿ  ّ مػػـ يبػػ رإلاف  ػػل فأ ػػدفث بخامػػ ا  ػػ إلّ ـ 
ا  ػػ اش ا نّسػػر ا  ػػّذب. ا ػػذف فااجػػاد او ػػؿ   ػػؾ فاإل   ػػ ت  ػػاؽ فاطبي ّيػػل و ػػؿ فاوع إلػػل 

يػػػدي  فيامّيػػػلف  يػػػث فا ػػػافاـ فاو دفخ ػػػلف افي سػػػ ف افاوع إلػػػل افاجػػػّف اػػػه بػػػبيه  ػػػل فاإلاو
 افاّرّب افاإل    ت.
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ـّ    نػػػُت  اػػػ   افاّطريػػػؼ  ػػػل فأوػػػر  ّ  ػػػ   جػػػد فاانػػػرفف   ػػػّ  ب اوع إلػػػل افاجػػػّفف  ػػػ
م   م   بل فا عر   جد إل يرفا وف ب را يدّؿ "     ّف  يو  ه باجاد فاوع إلػل افأرافح 

ّف اػػـ يإلػػف  يو  ػػ ا مػري  ا وؤإلػػدفا. ااػػـ ي و ػػه وػػ  ارد  ػػل فا ػػرآف فاخبي ػل فاّبػػريرة وػػف فاجػػ
فاإلريـ وف  ماٍص مري ل   بُت اجاد  ذا فاإل    ت     ف    ػ د فاي ي ػّل باجاد ػ م 
 ػػػكّف    ػػػه فاونإلػػػر  ػػػل فاإل   ػػػ تف ا ج ربػػػه فاّطاي ػػػل  ػػػل فا يػػػ ة اػػػـ   بػػػت اجاد ػػػ ف ااػػػـ 

  س  دا     ف     د بم ف  ايس  ا فا   ؿ 
                           قمممد ُ ممم ال ُممممراا عمممويبا مممما ُممممم ال بممم 

 ن
م مممممممم ه  ممممممممس  ل ْ مممممممم   وس م  ّسمممممممماا يالحه                               .(ٜٚ)حه

 ن
 
 

 الغرض
فااػػرض فاّر يسػػّل وػػف رسػػ ال  بػػل فا ػػعر  ػػا غػػرضة ذف ػػّل  ػػا  جػػرفر اػػاٍف وػػف 

ٍؼ آخػر  ػ  اّد  ػا و  اوػل فانإلػرة فاّسػ  دة  اافف فاّ  د فأدبّل افاّ ااّدف ب يض  ل  اػ   ػد
ادك فا  وػ ر  ػل  مػراف فاػّذيف يضػّي اف  سػ ل فاػّديفف افسػ بدام  بنإلػرٍة  خػرك ا ػل  ّف 

 .(ٜٛ)ر ول فاّ ه اس ت إلّؿ بلر
 ّو  فاإلاويدي  فيامّيل  مػل  سػ ل  ّ سػع األسػطارة افاإلػاف افااجػادف ا     مػر 

 بػوؿ جو ػل و ػ رؼ  مػر  . إلوػ   ّ مػ  جو ػت بػيف      فأ إل ر فاّ ااّيل افأدبّيلف بػؿ
فاّبػػ ر افاخيػػ ؿ افان سػػنل افاافاػػعف إلػػّؿ ذاػػؾ  ػػػل جػػاه   سػػ  له ر يػػع سػػّجؿ بػػه وػػ    ػػػّس 

 في س  ّيل وف طواح ايعسف اب  ر افضطرفبف ا اـ ا دـ.

 (6) 
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شابو يف حٌادث بعينيا يف الغفرران ًالكٌميرديا  -حانيًا:
ّ
مالمح الت

ة
ّ
 اإلهلي

اػػ  ج  ػػب ف اوعوػػ  فا  ّوػػل فاّسػػ ب ل  سػػ طيع  ف   وػػ  مػػارفا وػػف فاّ بػػ به  اػػ  اف 
 -درجل فاّ ط بؽ بيف فاإلاويدي  افاانرففف  ذإلر و م      سبيؿ فاّذإلر   فا مر 

الً:
ّ
 أً

  ذوف ابيؿ  ذف فاّ اع وف فاّ ب به ا  ر فبف فا  رح بآدـ   يه فاّسػعـ  ػل فاجّ ػلم 
 موػػ   ػػا فاّ اػػل فانطرّيػػل فأااػػ  فا ّػػل إلػػ ف ي  ػػّدث ّف واضػػاع فا ػػديث فاّر يسػػّل بي  ػػرك 

بمػػ   بػػا فاببػػرم  ي ػػاؿ آدـ  " ّ وػػ  إل ػػُت   إل ّػػـ ب ا ربّيػػل ا  ػػ   ػػل فاجّ ػػلف   ّوػػ   بطػػُت  اػػ  
فأرض ُ  ػػػؿ اسػػػ  ل  اػػػ  فاّسػػػري  ّيل   ػػػـ   طػػػؽ باير ػػػ   اػػػ   ف   إلػػػُت.   ّوػػػ  رّد ػػػل فا ّػػػه 

 .(ٜٜ)سب   ه  ا  فاجّ ل   دت   ّل فا ربّيل"
إلػػػذاؾ ي   ػػػل دف  ػػػػل  ػػػل فاّسػػػػو ر فا ّ و ػػػل بػػػػآدـف  يػػػث يإلػػػػاف واضػػػاع فا ػػػػافر 
فاّر يسّل بي مو   ا  يض ا فاّ ال فاّ ل إلػ ف ي  ػّدث بمػ   بػا فاببػر خػعؿ  ا و ػه  ػل جّ ػل 

 .  ذف وع فخ عؼ فاّ ا ت فاّ ل ذإلر   فاو ّرد بطبي ل فا  ؿ.(ٓٓٔ)فأرض
 -حانيًا:

يـ     ا فا ارّيل فاوإلّ نل بخدو هف    اوػه براّػل ا  دو  ي اد فبف فا  رح وف فاج 
  ػػػ   ػػػعّخراف ا مػػػ به  ػػػل  ز ػػػٍل  ػػػل  ػػػدف ؽ فاج ػػػ ف. ا ػػػذف  نػػػس وػػػ   ن  ػػػه فا سػػػ  ر 

    ا ب سولا    بلا   د دخااه غ بل فانرداس فأرضّلف ا جيػب   ذ)و  ي دك( وع دف  ل 
 ا   ػ  إلاإلبػٍل وػف      س   ه ب طٍؼ اومػ رةف ايوضػل  ػل  ز  ػه و مػ    ّػ    ػع  ي ػ

فا سػػ ف فاّع ػػل ي طػػف ب بيب ػػه )بيػػ  ريس( ا ػػل  مػػبط وػػف فاّسػػو ر ا    ػػهف إلوػػ  اا ػػت 
 ي ػ  فبػف فا ػ رح وػف اب ػه   ػ  إلاإلبػٍل وو   ػٍل وػف فا ارّيػ ت ا ػّف ُي طػف  ب بيبػل فوػر  

 .(ٔٓٔ)فا يس فاّ ل خّ د ذإلر    ل ب را
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 البحج ًمصادره: ىٌامش
                                                      

( ااػد ُبػػمر  ػػذف فا ػػ ر ّل فا  بػػّل فاّسػػ دب دّد ب  ػػب داخ ػػلف إلوػػ  ُ ػػرؼ بسػػار فاّسػػو ل ٔ)
 افاّ ن ؽ.

ف ٕٕٓٓف و اطػ ف EIGAف و بارفت ٔ( و ّود روض ف فاجربل  فأدب فاو  رفف طٕ)
ٕٔٛ. 

ففامي ػػػل فا  ّوػػػل ا إل ػػػ بف ٔ( طػػػه  سػػػيف اآخػػػراف    ريػػػؼ فا ػػػدو ر بػػػعبل فا ػػػعرف طٖ)
 .ٜٛٔ فٜٙٛٔ

 .ٕٕٗف دفر فاو  رؼف فا   رةف ]د.س[فٛ( طه  سيف   جديد ذإلرك  بل فا عرف طٗ)
 .ٖٕٕ(  نسهف ٘)
ـة اإلػػػّؿ بػػػلر وػػػف فاجػػػّف ي ػػػرض ا ّسػػػن رف اي  ػػػّاف  ػػػل ضػػػراب فاّمػػػار ٙ) ( "فااػػػاؿ فسػػػ

افا ّي بف ذإلرفا إل ف  ا    ػ ف  ّ   ّف  إل ػر إلعومػـ   ػ   ّ ػه    ػ ف افا ػرب  ػز ـ  ّف 
ر  ل   سػف مػارة  ّ   ّ ػه   بػّد  ف  إلػاف ِرْجُ مػ  رجػؿ   وػ ٍرف ا ػز ـ فاااؿ   ماّ 

فاجػػػػ  ظف  بػػػػا   وػػػػ ف  وػػػػرا بػػػػف ب ػػػػرف )ت  -إلػػػػذاؾ  ّف بػػػػّؽ  ي يمػػػػ  بػػػػ اّطاؿ" 
ف وإل بػػػػل ومػػػػطن  فابػػػػ بل ٔ ػػػػػ(ف فا يػػػػاففف    يػػػػؽ  بػػػػد فاّسػػػػعـ  ػػػػ رافف طٕ٘٘

 .ٕٗٔ+  ٛ٘ٔف ٙفج ٖٜٛٔا ا داف فا   رةف 
  ّل بػف و مػار بػف ط اػب فاو  ّػب بداخ ػلف اػ ؿ   ػه وػف بػ  دا ( "فبف فا  رح  ا ٚ)

ببادفدف إل ف بيخ ا وػف بػياخ فأدب رفايػلا األخبػ رف ا   ظػ ا ا طػٍع إل يػرة وػف فاّ اػل 
افأب  رف   او ا ب اّ  اف ااد درس فبف فا  رح     بػياخ فاّ اػل  ػل فاّبػ ـ اباػدفدف 

ادف  بػا  بػػد فا يػ اات بػػف  بػػد ا إلّسػب بػػ اّ   يـ  ػل فاّبػػ ـ اومػر"  يػػ اات فا وػػ
 ػ(ف و جـ فاب ػدفف  ا  ربػ د فأريػب  اػ  و ر ػل فأديػبف ج ٕٙٙفا فا واّدف )ت 

 .ٖٖٔ – ٖٖٓف ٜٜٔٔف دفر فاإل ب فا  وّيلف بيراتف ٔف طٗ

 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
التعالق النصي بين كوميديا  

 دانتي وغفران أبي العالء المعري
 

 د. سناء كامل شعالن
 0202األول كانون (5) ددالع

  711 

 

                                                                                                                                       

ف دفر فاو ػػػػ رؼف فا ػػػػ  رةف ٗ( بػػػػاال ضػػػػيؼ  فانػػػػّف اوذف بػػػػه  ػػػػل فاّ  ػػػػر فا ربػػػػّلف طٛ)
 .ٕٙٚف ٜ٘ٙٔ

 .ٖٕٓف ٖٜٛٔف دفر فا ادةف بيراتف ٖعؿ  فأدب فاو  رفف ط( و ّود غ يول  ٜ)
 .ٜٗٔ(  نسهف ٓٔ)
ف ازفرة في ػػػػػعـف دوبػػػػػؽف ٔ( دف  ػػػػػل  فاإلاويػػػػػدي  فيامّيػػػػػلف  رجوػػػػػل  ّ ػػػػػ   ّبػػػػػادف طٔٔ)

 .ٖٓففاو ّدولف ٕٕٓٓ
 .ٛٗٔ – ٚٗٔ( ف ظر  نسير ذاؾ. و ّود غ يول  عؿ  فأدب فاو  رفف ٕٔ)
 .ٕٔ رجول  ّ    ّبادف فاو ّدولف  ( دف  ل  فاإلاويدي  فيامّيلفٖٔ)
( يػػذإلر    ػػذف فاّ مػػّار باجػػاد جمػػّ ـ  ػػل بػػ طف فأرض بعسػػطارة  ػػ ديسف ا ػػا  اػػه ٗٔ)

فاّظعـ افاوات اب طف فأرض   د فايا   ّييفف إلو  ُيسّو  )ب ا ا(. ايبدا  ّ ػه إلػ ف 
ؼه بخاذ ػه س يدفا  ل وو إل ه فاّسػادفر فا   وػلف   ػـ يإلػف يا در ػ   ّ  ا ػيعا ا ػا و خػ

ف ازفرة فا ّ   ػػل ٔف طٕفا ّػػل  ج  ػػه غيػػر ور ػػّل  اطنػػل خػػارد  و جػػـ فأسػػ طيرف ج
 .ٖٕٓفٜٜٓٔافي عـف بادفدف 

( بيػػػ  ريس  ا بي  ري بػػػ ف  ػػػل فب ػػػل  ااإلػػػا بار ي ػػػ رك وػػػف   ريػػػ ر   ار سػػػ ف   ّبمػػػ  ٘ٔ)
ـّ و  ػػت  ػػل بػػرخ فاّمػػب  ف دف  ػػلف ااإلّ مػػ   زّاجػػت وػػف سػػيواف دك بػػ ردد فا ّػػرّدف  ػػ

  ػػػػزف دف  ػػػػلف ابإل  ػػػػ    ّػػػػ  وػػػػرضف اخ ّػػػػد   برف   ػػػػه فيامّيػػػػلف دف  ػػػػل  فاإلاويػػػػدي  
 .ٕٕ – ٕٔفياميلف  رجول  سف   و فف فاج يـف فاو ّدولف 

فدفر ٕ( ف ظػػر  رجو ػػه   ػػد   دف  ػػل  فاإلاويػػدي  فياميػػلف  رجوػػل  سػػف   وػػ فف طٙٔ)
آؿ  يػػػػ ؿ   م ومػػػطن ٚٚ – ٖٔف فاج ػػػيـف فاو ّدوػػػلف ٕٕٓٓفاو ػػػ رؼف فا ػػػ  رةف 

م بػػػػاؿ فّرياػػػػل  فأدب ٗٓٔ – ٗٔف ٜٙ٘ٔف دفر فاو ػػػػ رؼف ومػػػػرف ٔدف  ػػػػلف ط
 – ٘ٔف ٜٛٛٔف و بػارفت  ايػدفتف بيػراتف ٔفييط اّلف  رجول   رد زغيػبف ط
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م فاإلردي ػػ ؿ  ر ػػ ف بػػي  ا  دف  ػػل فاورّبػػل فا ب ػػرّدف  رجوػػل  ايػػ س سػػ د غػػ الف ٕٔ
 .ٕٜ– ٓٗف ٜٚٙٔف فاوطب ل فاباايسّيلف جا يهف ٔط

(  إلول     فأاسل  فا ّع ير فيسعوّل  ل إلاويػدي  دف  ػل  اّمػل  ظرّيػل مػ رت ٚٔ)
ف ٚ٘ف  ػػدد ٖٕ  ي ػػل   ريخّيػػل إلبػػركف وج ّػػل وجوػػع فاّ اػػل فا ربّيػػل فأرد ػػلف وج ّػػد 

 .ٖٗ – ٔٔف ٜٜٜٔ ّو فف 
ف ٜٚٛٔف دفر فاو ر ػػػػل فاج و ّيػػػػلف فيسػػػػإل درّيلف ٔ( طػػػػه  ػػػػدف  فأدب فاو ػػػػ رفف طٛٔ)

ٕ٘ٔ - ٕ٘ٗ. 
ف وإل بػػل فاو ّ ػػ ف ٔ( ف ظػػر  مػػوا يؿ إلريوػػر   اػػافح سػػاورف  رجوػػل طػػه بػػ ارف طٜٔ)

 .ٕٔٙف ٜٙ٘ٔبادفدف 
(  ػػػذا وسػػػر ّيل  زاّيػػػل سػػػ خرة يسػػػ  ر  يمػػػ    ػػػد فآلامػػػل  اػػػ  فا ػػػ اـ فا ّػػػ  ل باػػػرض ٕٓ)

 فس رج ع   د إل ّ ب فاوعس ة فا ظ ـ ب د  ف خ   ت   ي   وف إل ّ بم  فاإلب ر.
مػػػػ ا   دف  ػػػػل اومػػػػ درا فا ربّيػػػػل افيسعوّيلففاواسػػػػا ل  ( ف ظػػػػر   بػػػػد فاوّط ػػػػبٕٔ)

 .ٕٕ – ٘ف ٜٛٚٔف و بارفت ازفرة فا ّ   ل افان افف بادفدف ٔف طٚفاّمايرةف 
ف ٕ( مػػػػعح  ضػػػػؿف  ػػػػع ير فا ّ   ػػػػل فيسػػػػعوّيل  ػػػػل فاإلاويػػػػدي  فيامّيػػػػل اػػػػدف  لف طٕٕ)

 .ٕٗ – ٖٛف ٜ٘ٛٔوؤّسسل بب ب فاج و لف فيسإل درّيلف 
م ٖٖ – ٕٕد فاوّط ػػب مػػ ا   دف  ػػل اومػػ درا فا ربّيػػل افيسػػعوّيلف ( ف ظػػر   بػػٖٕ)

 .ٕٔ – ٛٔ إلول   ل فأاسل  فا ّع ير فيسعول  ل إلاويدي  دف  لف 
م  إلوػػػل   ػػػل ٕٗ(  بػػػد فاوّط ػػػب مػػػ ا   دف  ػػػل اومػػػ درا فا ربّيػػػل افيسػػػعوّيلف ٕٗ)

 .ٖ٘ – ٖٖفأاسل  فا ّع ير فيسعوّل  ل إلاويدي  دف  لف 
 .ٖٛ ضؿف  ع ير فا ّ   ل فيسعوّيل  ل فاإلاويدي  فيامّيل ادف  لف  ( معحٕ٘)
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( و  يرد وف إلعـ  ا   ؿة  ف إل  ب  بد فاوّط ب م ا   دف  ل اوم درا فا ربّيل ٕٙ)
ف  ّو  فاإل ػ ب فأمػ ّل ا ػا )بػيف فاو ػّرد ادف  ػل( ا نػ ؼ ٛٗ – ٘ٗافيسعوّيلف 

 دة.بيضاف   د   ي  ل فاّسبؿ ب   ا   ه داف    
 .ٕ٘ٔ – ٕٓٔف ٜٛٗٔف دفر فاإلّب ؼف بيراتف ٔ(  ور  ّراخ   إليـ فاو ّرةف طٕٚ)
 (  نسه.ٕٛ)
ف وإل بػل فأ ج ػا ٔ( ف ظر جعؿ وظمر  وآ ر فا رب   ػ  فا ضػ رة فأارابّيػلف طٜٕ)

 فأوريإلّيلف فا   رة.
 .ٜ٘ٔ – ٜٗٔ( ف ظر و ّود غ يول  عؿ  فأدب فاو  رفف ٖٓ)
 .ٕ٘ٔ(  نسهف ٖٔ)
 .ٔٗٔف ٜٙٙٔف دفر فامعؿف فا   رةف ٔاض        وش فاانرففف ط( اايس  ٕٖ)
 .ٕٗٔ(  نسهف ٖٖ)
ف دفر فا  ػػػـف ٖ(  بػػػد فاػػػّر وف بػػػداد  دار فا ػػػرب  ػػػل  إلػػػايف فانإلػػػر فأارابػػػلف طٖٗ)

 .٘ٙف ٜٜٚٔبيراتف 
م ٕٔٔ+ٛٙ( ف ظر   بد فاػّر وف بػداد  دار فا ػرب  ػل  إلػايف فانإلػر فأارابػلف ٖ٘)

 ٜٖا ّ   ػل فيسػعوّيل  ػػل فاإلاويػدي  فيامّيػل اػػدف  ل  اف ظػر مػعح  ضػؿ   ػػع ير ف
– ٕٗ. 

ف وؤّسسػل ٔ( ف ظر  دفاد سّ اـ  فأدب فاو  رف  ػل درفسػ ت فاو  ر ػل فاّ طبي ّيػلف طٖٙ)
م ف ظر مػػعح  ضػػؿ  ٕٖٓ – ٕٙٛف ٖٕٓٓفاوخ ػػ ر ا ّ بػػر افاّ ازيػػعف فا ػػ  رةف 

م ف ظػػػر   بػػػد ٔ٘ - ٙٗ  لف ل اػػػدف   ػػع ير فا ّ   ػػػل فيسػػػعوّيل  ػػػل فاإلاويػػدي  فياميّ 
 .ٜ٘ – ٙ٘فاّر وف بداد  دار فا رب  ل  إلايف فانإلر فأارابلف 

م و ّوػػد ٜٕ – ٕٛ(  إلوػػل   ػػل فأاسػػل  فا ّػػع ير فيسػػعوّل  ػػل إلاويػػدي  دف  ػػلف ٖٚ)
 .ٖ٘ٔغ يول  عؿ  فأدب فاو  رفف 
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 .ٖٓ(  إلول   ل فأاسل  فا ّع ير فيسعوّل  ل إلاويدي  دف  لف ٖٛ)
ف و بػارفت ٔ  فاّ ػ  ارد   دبػ ر وػف فاّبػرؽ افااػرب وػف فأدب فاو ػ رفف ط(  يسػٜٖ)

 .ٖ٘ – ٖٔفف ٜٜٙٔ ايدفتف بيراتف 
 .ٔٙ( دف  ل  فاإلاويدي  فيامّيلف  رجول  سف   و ف  فاج يـ  فاو ّدولف ٓٗ)
(  بػػد فاّسػػويع فاومػػرّد  فا    ػػل فيسػػعويل افاإلاويػػدي  فيامّيػػلف وج ّػػل فا ربػػلف ع ٔٗ)

م ف ظػػر   إلوػػل   ػػل فأاسػػل  فا ّػػع ير فيسػػعوّل ٛٚٔف ٜٔٛٔيػػتف ف فاإلا ٕٙٙ
م ف ظػػػػر  بػػػػد فاوّط ػػػػب مػػػػ ا   دف  ػػػػل اومػػػػ درا ٖٛ– ٖٚ ػػػػل إلاويػػػػدي  دف  ػػػػلف 
 .ٗٗ – ٓٗفا ربّيل فيسعويل  

 .ٗٗ – ٓٗ( معح  ضؿ   ع ير فا ّ   ل فيسعوّيل  ل فاإلاويدي  فيامّيل ادف  لف ٕٗ)
   ػػل فيسػػعويل افاإلاويػػدي  فيامّيػػلف وج ّػػل فا ربػػلف ع (  بػػد فاّسػػويع فاومػػرّد  فا ٖٗ)

 .ٛٚٔف ٜٔٛٔف فاإلايتف ٕٙٙ
 .ٖ٘ – ٖٖ( ف ظر   إلول   ل فأاسل  فا ّع ير فيسعوّل  ل إلاويدي  دف  لف ٗٗ)
 .ٕ٘( معح  ضؿ   ع ير فا ّ   ل فيسعوّيل  ل فاإلاويدي  فيامّيل ادف  لف٘ٗ)
 .ٓٚ(  نسه  ٙٗ)
 .ٖٕ  فأدب فاو  رفف ( و ّود غ يول  عؿٚٗ)
( "ي  ّدد ج س فا جيب  ا فا ج  بّل  ذ اّرر فا  ر   ّ ػه ي باػل ابػاؿ اػاف يف جديػدة ٛٗ)

ا ّطبي ػػػػلف يوإلػػػػف  نسػػػػير فاظّػػػػاف ر بمػػػػ ".  ز ي ػػػػ ف  ػػػػاداراؼ  وػػػػدخؿ  اػػػػ  فأدب 
 .ٜٗف ٜٜٗٔف دفر براّي تف فا   رةف ٔفا ج  بّلف  رجول فاّمديؽ با  ّعـف ط

فااريب  ا فاارف بّل  ذ اّرر فا  ر   ّف ااف يف فاّطبي ل  ظػّؿ سػ يولف ( "ي  ّدد ج س ٜٗ)
ا سػػػػو  ب نسػػػػير فاظّػػػػاف ر فاوامػػػػا ل"   ز ي ػػػػ ف  ػػػػاداراؼ  وػػػػدخؿ  اػػػػ  فأدب 

 .ٚٛفا ج  بّلف
 .ٖٕٓ( و ّود غ يول  عؿ  فأدب فاو  رفف ٓ٘)
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 .ٓٚف( معح  ضؿ   ع ير فا ّ   ل فيسعوّيل  ل فاإلاويدي  فيامّيل ادف  لٔ٘)
( فاخافرؽ  فاخػ رؽ  "إلػّؿ وػ  خػ اؼ فا ػ دةف ايط ػؽ   ػ  وػ  يجػ از اػدرة في سػ فف ٕ٘)

و ؿ ادرة ب ض فأ رفد     ف ّ م ؿ ب  اـ فاايب  ا ادر مـ     ارفرة فأ إل رف 
 ا فّ مػػػ  مـ  بسػػػر ل فاإلبػػػؼ افيامػػػ ـف ا ػػػا   يخػػػ اؼ إلا ػػػه وػػػرفدفا ا ّػػػه" جويػػػؿ 

ف دفر فاإل ػػػػػ ب فاّ ب ػػػػػ  لف بيػػػػػراتف ٔ(ف طٕ)مػػػػػ يب   فاو جػػػػػـ فان سػػػػػطي ّلف جػػػػػزر 
 .ٖٔ٘ف ٜٔٚٔ

( ف ظػػػػر  دف  ػػػػل  فاإلاويػػػػدي  فيامّيػػػػلف فاج ػػػػيـف  رجوػػػػل  سػػػػف   وػػػػ فف فأ بػػػػادة ٖ٘)
 .ٗٙ( دف  ل  فاإلاويدي  فيامّيلف فاج يـف فاو ّدولف  رجول  سف   و فف ٗ٘)
فاومرجػ ف فأانػٍل ( و ّوػد فاّبػري ل   سػ اب فاو ػّرد او م جػهف و  اػل ضػوف إل ػ ب ٘٘)

ف ٜ٘ٗٔأبػػػل فا ػػػعر فاو ػػػّرد  وطبا ػػػ ت فاوجوػػػع فا  وػػػّل فا ربػػػّل  ػػػل دوبػػػؽف 
ٕٕٓ. 

 .ٕٕٓ(  نسه  ٙ٘)
 .ٕٓٛ( باال ضيؼ  فانّف اوذف به  ل فاّ  ر فا ربّلف ٚ٘)
-ف دفر فاّبػػػػرؽ فا ربػػػػلف بيػػػػراتف ]ٔ(  وػػػػر فاػػػػداّا ؽ  وعوػػػػ  فاّ  ػػػػر فا ّب سػػػػّلف طٛ٘)

 .ٜٖٓ[ف ٜٜٔ
 .ٜٕٙفانّف اوذف به  ل فاّ  ر فا ربّلف ( باال ضيؼ  ٜ٘)
 .ٜٕٙ(  نسه  ٓٙ)
ف دفر فا  ػـف بيػراتف ٔ(  با فا عر فاو ّرد  رسػ ال فاانػرففف    يػؽ   ػل بػ ؽف طٔٙ)

 .ٔٔف ٜ٘ٚٔ
ف دفر ٔ( سػػ يـ فاج ػػػدد   ػػػاف ل فاّ جديػػد افا ّ  يػػػد  ػػػل   ػػر  بػػػل فا ػػػعر فاو ػػػّردف طٕٙ)

 .ٕ٘ٔ – ٕٗٔف ٜٜٜٔ س ول ا ّ بر افاّ ازيعف  ّو فف فأردفف 
 .ٕٗٔ(  نسه  ٖٙ)
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ف دفر ٔ ػػ(ف رسػ ال فاانػرففف    يػؽ   ػل بػ ؽف طٜٗٗ(  با فا ػعر فاو ػّردف )ت ٗٙ)
 .٘ٔف ٜ٘ٚٔفا  ـف بيراتف 

 .ٕٕٔ( طه  سيف   جديد ذإلرك  بل فا عرف ٘ٙ)
 .ٜ٘( ومطن  آؿ  ي ؿ  دف  لف ٙٙ)
ف دفر فاو ر ػػػل ٔف ط(  ػػػازد و ّوػػػد  وػػػيف  رسػػػ ال فاانػػػرفف بػػػيف فاّ  وػػػي  افاّ مػػػري ٚٙ)

 .ٖٙف ٖٜٜٔفاج و ّيلف فيسإل درّيلف 
ف دفر اوإل بػػػػػل ٔ(  بػػػػا فا ػػػػعر فاو ػػػػّرد  رسػػػػ ال فاانػػػػرففف    يػػػػؽ ونيػػػػد او ػػػػلف طٛٙ)

 .ٗٔف ٜٗٛٔفامعؿف بيراتف 
ف دفر  س ول ا ّ بر افاّ ازيعف ٔ(  د  ف  بيد فا  ل  فاو ّرد  ل  إلرا اسخري هف طٜٙ)

 .ٛٓٔف ٜٜٜٔ ّو فف فأردفف 
 انػػت إلوػػ ؿ فاّرابػػل    ػػّاؿ فاّرسػػ ال ابػػػزاغ بػػإلؿ اممػػّل  ػػل رسػػ ال فاانػػػرففف  (ٓٚ)

 .ٚٛف ٜٜٗٔف فا   رةف ٖف  دد ٖٔ ماؿف وجّ د 
 .ٛٛ(  نسه  ٔٚ)
 .ٛٛ(  نسه  ٕٚ)
( ف ظر و  ال   انت إلو ؿ فاّرابل    ّاؿ فاّرس ال ابزاغ بإلؿ اممػّل  ػل رسػ ال ٖٚ)

 .ٖٜ – ٕٚف ٜٜٗٔف فا   رةف ٖف  دد ٖٔفاانرففف  ماؿف وجّ د 
ف دفر بػػػػا سػػػػعول ٔ(   وػػػػد فاطّػػػػاي ّل  ر ػػػػيف فاو بسػػػػيف  بػػػػا فا ػػػػعر فاو ػػػػّردف طٗٚ)

 .ٛٔف  ٜٔٛٔا ّطب  ل افاّ بر افاّ ازيعف  ا سف 
(    بل  بد فاّر وف  جديد  ل رس ال فاانػرففف  ػّص وسػر ّل وػف فا ػرف فاخػ وس ٘ٚ)

 .ٖٕٕ – ٜٛف ٕٜٚٔف دفر فاإل  ب فا ربلف بيراتف ٔفامجردف ط
 .ٙٙ( دف  ل  فاإلاويدي  فيامّيلف فاج يـف  سف   و فف فاو ّدولف ٙٚ)
 .ٙٙ(  نسه  ٚٚ)
 .ٗٔ( دف  ل  فاإلاويدي  فيامّيلف  رجول  ّ    ّبادف فاو ّدولف ٛٚ)
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( و ّوػد فا  ضػػل  جداّيػل فاػػّ ّص فاّسػردّد  ػػل رسػ ال فاانػػرفف ا و ػّردف  عوػػ ت  ػػل ٜٚ)
 .ٚٓٔف ٜٜٜٔف س ل ٕف  دد ٖٔفاّ  دف وجّ د 

( خ يػػؿ فام ػػدفاد  بػػيف فاو ػػّرد  ػػل رسػػ ال فاانػػرفف ادف  ػػل  ػػل فاإلاويػػدي  فيامّيػػلف ٓٛ)
 .ٗٔٔف ٜٓٙٔف فاإلايتف ٖٕفا ربلف  دد 

( خ يػػؿ فام ػػدفاد  بػػيف فاو ػػّرد  ػػل رسػػ ال فاانػػرفف ادف  ػػل  ػػل فاإلاويػػدي  فيامّيػػلف ٔٛ)
 .٘ٔٔف ٜٔٛٔف فاإلايتف ٕٙٙفا ربلف ع 

 .٘ٔٔ(  نسه  ٕٛ)
 .ٜٚ ي ؿ  دف  لف ( ومطن  آؿ ٖٛ)
 .ٖٚ( معح  ضؿ   ع ير فا ّ   ل فيسعوّيل  ل فاإلاويدي  فيامّيل ادف  لف ٗٛ)
 .ٗٚ(  نسه  ٘ٛ)
( خ يػػػؿ   ػػػدفاد  بػػػيف فاو ػػػّرد  ػػػل رسػػػ ال فاانػػػرفف ادف  ػػػل  ػػػل فاإلاويػػػدي  فيامّيػػػلف ٙٛ)

 .٘ٔٔف ٜٓٙٔف فاإلايتف ٖٕفا ربلف  دد 
 .ٛٔ عر فاو ّردف (   ود فاّطاي ّل  ر يف فاو بسيف  با فاٚٛ)
( فاّطريؼ  ل فأور  ّف  ب  فا عر فاذد إل ف يؤوف ب اّ  ايض  ل فآلخػرةف إلػ ف اػد ٛٛ)

 س ؼ اه  ب  ر  ذإلر   إل را ا ب ث افاّ بار  ذ ي اؿ 
 وحّق لسّكان البرّية  ن يبكوا  ضحك ا وكان  الضوح ال مّ ا سفاهةا 

 بخ ال ميالعادال ل  س   ز اٌج ولكن س  اممم ا اّّيمااال حتّم  كأّ  متحعّ 
 اي اؿ  ل واضٍع  خر 

  ال التقاءمإن صّح لألموا ه و خ   رّابم ميمب الممو  ل ال مما  ع
اي جب  بد فاإلريـ فاخطيػب وػف  ػذف فاوااػؼ أبػل فا ػعر فاو ػّرد فاػّذد ي نػه وػف 
فاّبػػػّؾ افاي ػػػيف   بػػػد فاإلػػػريـ فاخطيػػػب  ر ػػػيف فاو بسػػػيف  بػػػا فا ػػػعر فاو ػػػّرد بػػػيف 

 .ٚٙ[ف ٜٔ-ف دفر فانإلر فا ربلف ]د.ـ.[ف ]ٔ دف طفييو ف افيا 
 .ٜ٘( سارة فاّر وفف آيل ٜٛ)
 ( فاُس  ط   و    خير  يه وف إلؿا بلرف  ا  ا رددر فاو  ع.ٜٓ)
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 .ٕٚٛ(  با فا عر فاو ّرد   رس ال فاانرففف    يؽ    بل  بد فاّر وفف ٜٔ)
 ( فا   ار  ا  ر ط ع فاّ خؿ.ٕٜ)
 ػػػ(ف رسػػ ال فاانػػرففف    يػػؽ    بػػل  بػػد فاػػّر وفف ٜٗٗ)ت (  بػػا فا ػػعر فاو ػػّردف ٖٜ)

 .ٕٚٛف دفر فاو  رؼف فا   رةف ]د.س[ف ٓٔط
(    بل  بػد فاػّر وف  جديػد  ػل رسػ ال فاانػرفف  ػّص وسػر ّل وػف فا ػرف فاخػ وس ٜٗ)

 .ٓٙفامجرّدف 
 .ٕٓٔ(  ازد و ّود  ويف  رس ال فاانرفف بيف فاّ  وي  افاّ مري ف ٜ٘)
 .ٖٕٕد ذإلرك  بل فا عرف ( طه  سيف   جديٜٙ)
ف وطب ػل اج ػل فابيػ ف ٔ(   ود  بد فا  در    سنل  بل فا عر وس   ةة وف ب ِراف طٜٚ)

م ف ظػػػر   طػػػ  بإلػػػرد    ػػػر إل ػػػ ب فاو ػػػرفج   ػػػ  ٕٕٔف ٜٓ٘ٔفا ربػػػلف فا ػػػ  رةف 
 .ٓ٘ٔف ٜٚٙٔف فاإلايتف ٙٓٔفاإلاويدي  فيامّيلف وجّ ل فا ربلف ع 

 .ٖٚفيسعوّيل  ل فاإلاويدي  فيامّيل ادف  لف ( معح  ضؿ   ع ير فا ّ   ل ٜٛ)
 .ٖٔٙ(  با فا عر فاو ّرد   رس ال فاانرففف    يؽ    بل  بد فاّر وفف ٜٜ)
ف دفر فاو ػ رؼف ٕ( دف  ل  فاإلاويدي  فيامّيلف فانرداسف  رجول  سف   وػ فف طٓٓٔ)

 .ٜٔ – ٜٚف فاّ بيد فاّس دس افا برافف  بي ت ٕٕٓٓفا   رةف 
 ػػ(ف رسػ ال فاانػرفف   بػا فا ػعر فاو ػّردف    يػؽ ٜٗٗعر فاو ػّردف )ت (  با فا ػٔٓٔ)

 .ٖٖٚف دفر فاو  رؼف فا   رةف ]د.س[ف ٓٔ   بل  بد فاّر وفف ط
ABSTRACT 

Abu Alala’ Alma’ari The Pardon Letter (Resalet 

Alghufran) and Dante's Divine Comedy are two examples of 

creative achievements that are well-recognized in their field, and 

made difference in their domain. These two works are affected 

by one cultural Islamic perspective, which is the story of Me'rag 

(ascending). Both of them get use of the story. Apparently they 

assimilate and process it, then they drive new creative models 

that have their own individuality and particularity. 
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Although The Pardon Letter is the first seminal of the 

inherited creative formulas from Me’rag, Divine Comedy is a 

model of being genially affected without ignoring the individual 

creativity and the cultural specialty. It accepts different and 

various cultural perspectives, then produces them in special 

cultural forms. 
This study concludes to contentment that assures the accuracy of the 

theory that comedy is influenced by oriental Islamic sources. This 

contentment depends on the efforts of great scholars and critics of this 

century on which good effort is spent through reading, studying, and 

analyzing some points. 

Although Divine Comedy is a rich genius example of 

being affected, it is not restating. In fact it is a creative 

achievement that is able to get use of Islamic civilization legacy 

especially The Pardon Letter (Resalet Alghufran). This effect has 

points of simile and accordance, also it has features of influence 

and converging that the study reveals. 
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 بيع الشجر إذا كان فيه مثر باد
                                                                   الجبوري خالد فياض صليم. م. 

 ن
                                                 قسةةم النةةانون / كليةةت النةةانون / جامعةةت ركريةة  

 ن

 
ـ   والصػػ ة والسػػ ـ  مػػ  ، لػػـ لممػػـ مػػق سػػقفاإلن  مػػـ ،بػػقلممـ الحمػػهلل ا الػػلي  مػػ

الػلي محػػق اا بػػا ظممػػقت  ()سػػلهللنق وشػػالمنق محمػػهلل ، والسػػ اج المنلػ ، البشػل  النػػلل 
و مػ  ، وأ مػ  بػا منػق  اإلسػ ـ واإللمػقف، وأزاؿ ممقلـ الوثنلة والضػ ؿ، الجهؿ والكا 

هجهػـ بححسػقف والتقبملف ومف تبمهـ وسػق   مػ  ن، آلا وأصحقبا شموس الممـ والم فقف
 .إل  لـو الهلللف

 : أما بعد
منمػػػلًا لمبشػػػ لة مل جػػػًق لهػػػـ مػػػف ظممػػػقت الجق ملػػػة  ()فػػػاف اا بمػػػث محمػػػهللًا 

، وشػػ ع لهػػـ  مػػ  لسػػقف نبلػػا هلللنػػًق متكػػقمً    لاتلػػا البقطػػؿ مػػف بػػلف لهلللػػا و  مػػف لماػػا
 ى وكقنػت مكقنػة أمتػا التػن أمنػت بػا بػلف ا مػـ ا لػ، فقمف با أنقس وكا  بػا آلػ وف

تتنقسػػب تنقسػػبًق ط هلللػػًق مػػه التزامهػػق بححكػػقـ للػػؾ الػػهلللف فكممػػق كػػقف التػػزامهـ أكثػػ  كقنػػت 
، مكقنتهـ أ م  لللؾ ن ا ـ  نهللمق التزمػوا بهلللنػا التزامػًق كػقمً  فػن ملتمػؼ نػواحن الحلػقة

كقنوا لاتحوف بمهللاف المممو ة بمهللًا بمهلل أل  حت  حكمػوا ا  ض مػف الصػلف شػ حًق حتػ  
إ  أنهـ لمق ابتمهللوا  ف مبػقهللئ للػؾ الػهلللف الحنلػؼ بػهللخوا للسػ وف تمػؾ ، ا نهلللس غ بقً 

حتػػ  إلا مػػق ابتمػػهللوا ، البمػػهللاف بمػػهللًا بمػػهلل ألػػ  وكقنػػت اللسػػق ة  مػػ  حػػهلل  لسػػق تهـ لػػهلللنهـ
 ف هلللنهـ وأحكقما لس وا كؿ شنخ حت  أنهـ لسػ وا أناسػهـ وأصػبحوا إتبق ػًق لملػ  ـ 

فتحولػػػت  ػػػلن ا مػػػة مػػػف امػػػة ، ق الحقضػػػ مػػػف ا مػػػـ و ػػػلا مػػػق نػػػ ان واضػػػحًق فػػػن  صػػػ ن
و ػػلا مػػق جمػػؿ الحمػػؿ ثمػػلً   مػػ  كق ػػؿ ، حقكمػػة إلػػ  امػػة محكومػػة ممموبػػة  مػػ  أم  ػػق

 
 

   

 

 الشجربيع  
 إذا كان فيه ثمر باد

 

 م. م. خالد فياض صلي
 0202األول كانون (5) العدد

  344 

 

 جملة آداب الفراهيدي

المممقخ والهلل قة فن إ جقع  لن ا مة إل  منهجهق الحملمن مف اجػؿ أف تنهػؿ مػف ال افػهلل 
 .الملب اللي أ طقن اا إلق ق

ف  ممػػقخ  ػػلن ا مػػة فػػحنهـ كػػقنوا بحػػؽ و ثػػة  ا نبلػػقخ حلػػث نجػػهلل ـ  مػػ  مػػ  وا 
 ()الزمػػقف لحػػقولوف بكػػؿ حػػوة أف لملػػهللوا ا مػػة إلػػ  مػػق كقنػػت  ملػػا فػػن  صػػ  نبلهػػق 

فػػالاوا  جمهػػق الكتػػب والمجمػػهللات فػػن شػػت  صػػنوؼ ، ولػػهللفموف  نهػػق كػػؿ شػػقلبة وهللللػػؿ
 .الممـو الش  لة وغل  ق

 ػف  ومه للؾ أصقب ا مة اإلس ملة مق أصقب غل  ق مف ا مـ مػف ا بتمػقهلل
وجمػػؿ أبنػػقخ  ػػلن ا مػػة ا  ػػ اؼ والتمقللػػهلل أحكقمػػًق ، المػػنها الػػلي ثبتػػا لهػػق حقلػػهلل ق ا وؿ

ل جمػػوف إللهػػق بػػهللؿ ال جػػوع إلػػ  شػػ ع اا ولحكمػػوف بهػػق واف كقنػػت ملقلاػػة إلحكػػقـ اا 
 ز وجؿ وسبب للؾ الجهؿ باحكقـ اا التن بمن الكثل  منهق فن طلقت الكتب المهلللمة 

و ػػلا لاسػػػ  ، المكتبػػقت أو موضػػو ة فػػن البلػػوت لمزلنػػة والتاػػقل م كونػػة  مػػ   فػػوؼ 
حولنػػق إف الحمػػؿ أصػػبً ثمػػلً   مػػ  المممػػقخ وطػػ ب الممػػـ فػػن إلػػ اج  ػػلن ا حكػػقـ مػػف 
صػػاحقت تمػػؾ الكتػػب إلػػ  ا ض الواحػػه وهلل ػػوة المسػػمملف كقفػػة إلػػ  ا حتكػػقـ إللهػػق بػػهللؿ 

 .ا حتكقـ إل  الطقغوت
بلػه الشػج  إلا كػقف فلػا )لا الموضػوع و ػو ومف  ػلا المنطػؽ كػقف التلػق ي لهػ

ولجهػػؿ كثلػػ  مػػف  ػػؤ خ ، وللػػؾ   ملػػة  ػػلا الموضػػوع ولكثػػ ة مػػف لتمقمػػؿ بػػا (ثمػػ  بػػقهلل
وكػؿ ، باحكقما ممق سبب الكثل  مف اللصومقت و بمق لصؿ ا مػ  احلقنػًق إلػ  التمقتػؿ

 .للؾ بسبب  هللـ ا لتزاـ بمق أم  با الشق ع الك لـ
مػػت المػػقهللة الممملػػة أوً  مػػف كتػػب الامػػا فػػهللونت منهػػق أمػػق لطػػة  ممػػن فػػقنن جم

أ اخ الامهػػقخ وأهلللػػتهـ ثػػـ حق نػػت بلنهػػق و جحػػت مػػق  التػػا  اجحػػًق  مػػ  أسػػقس الػػهللللؿ هللوف 
 .تمصب لمل ب  م  حسقب مل ب أل  وحسمت البحث  م  مبحثلف ولقتمة

ة هلل سػت فلػػا مق لػػ، فػػن تم لػؼ البلػػه حسػمتا  مػػ  أ بمػة مطقلػػب: فكاا  لممبثااث ل   
ولكػؿ ، تم لؼ البله ومش و لتا وأ كقنا وش وطا وبمض الللق ات المتمممة با

 .مف  لن المواضله ف و ا
ثػـ أتبمتػا بلقتمػةج سػجمت فلهػػق ، حكػـ بلػه الشػج  إلا كػقف فلػا ثمػ  بػقهلل لممبثاث لمااا  

 .مملص بحثن  لا
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 ادلبذث األول 
 .شروطه، مع وأركانه، تعريف البيع يف اللغة واالصطالح

 : لغة البيع
، (1)وبمت الشنخ ش لتا، البله ضهلل الش اخ والبله ش اخ الضًق و و مف ا ضهللاهلل

و  (مبلػػه)والشػػنخ ، الضػػًق اشػػت ان (بق ػػا)شػػ ان و  (مبلمػػقً )و  (بلمػػقً )وبػػقع الشػػنخ لبلمػػا 
 (أبػػػقع)بتشػػػهلللهلل اللػػػقخ و  (بلمػػػقف)مثػػػؿ ملػػػلط مللػػػوط ولمػػػقؿ لمبػػػقله والمشػػػت ي  (مبلػػػوع)

لا (3)بتق ػػػا اشػػػػت ان، وا(2)الشػػػنخ   ضػػػػا لمبلػػػػه ، و ػػػػو شػػػقل والملػػػػقس مبق ػػػػًق إلا بق ػػػػا وا 
 .(4)اشت ان

 : البيع اصطالدا  
والمػقؿ  ػو مػق ، بانػا مبقهلللػة المػقؿ بقلمػقؿ  مػ  وجػا الت اضػن: عرفه احلنفيةة -1

والمقللػػة إنمػػق ثبتػػت بتمولػػؿ ، ولمكػػف اهلللػػق ن إلػػ  وحػػت الحقجػػة، لملػػؿ إللػػا الطبػػه
لـ لثبػػت بهػػق وبحبقحػػة ا نتاػػقع بػػا شػػ  ًق فمػػق النػػقس كقفػػة أو بتمػػولـ الػػبمض والتمػػو 

ومق لكوف مػق  ، لكوف مبقح ا نتاقع بهللوف تموؿ النقس   لكوف مق  كحبة حنطة
لا  ػهللـ ا مػ اف لػـ ، بلف النقس و  لكوف مبقح ا نتاقع   لكػوف متمومػًق كػقللم  وا 

 .(5)لثبت واحهلل منهمق كقلهللـ
م غػػػوب وللػػػؾ حػػػهلل لكػػػوف  و  فػػػا بمضػػػهـ بانػػػا مبقهلللػػػة شػػػنخ م غػػػوب بشػػػنخ

 .(6)بقلموؿ أو لكوف بقلامؿ
 .(7)وبمولا بقلامؿ بله الممقطقة، وحصهلل بمولا بقلموؿ اإللجقب والمبوؿ

انا  مهلل ممقوضة  م  غلػ  منػقفه و  متمػة ، وعرفه ادلالكية بالوجه األعم -2
 .  (8)للة
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، فللػػػػ ج الممػػػػهلل  مػػػػ  المنػػػػقفه والنكػػػػقح ولػػػػهلللؿ  بػػػػة الثػػػػواب والصػػػػ ؼ والسػػػػمـ
[ احػػهلل  وضػػلا غلػػ  ل ػػب و  فضػػة (9)] لو مكقلسػػة، قلػػب   فػػًق الػػص منػػا بزلػػقهللةوالم

مملف  م  الملف فلا لتل ج  بػة الثػواب والصػ ؼ والسػمـ الهللالمػة فػن ا  ػـ  ف الهبػة 
فػػن الثػػواب   مكقلسػػة فلهػػق أي   ممقلبػػة فلهػػق والصػػ ؼ المبقهلللػػة لمموضػػقف فلهػػق مػػف 

مػق غلػ   أس المػقؿ و ػو المسػمـ فلػا الملف والسمـ المملف فلهق المػلف و ػو    أس المػقؿ وا 
 .(10)فقنا فن اللمة وممن  كوف  أس المقؿ مملنًق انا للس فن اللمة

 .(11)و  فا بمضهـ بانا نمؿ الممؾ بموض بوجا جقلز
 . (12)بانا ممقبمة مقؿ بمقؿ  م  وجا ملصوص: عرفه الشافعية -3

منامة  م  الهللواـ و  فا بمضهـ بانا  مهلل ممقوضة محضة لمتضن ممؾ  لف أو 
وبقلمحضة نحػو النكػقح وبمولػا  مػ  ، الهبة: فل ج بمولا ممقوضة،    م  وجا الم بة

الهللواـ اإلجقزة فحنهق واف كقنت فلهق ممقبمة منامة مقؿ فملست  م  الهللواـ وبمولا    م  
  .(13)قؿ بمقؿ فهو  م  وجا الم بةم بة الم ض واف كقف فلا ممقوضة موجا ال

 .(14)بانا مبقهلللة المقؿ بقلمقؿ تمملكًق وتممكقً : لةعرفه احلناب -4
ولكػػػػ وا إف اشػػػػتمقحا مػػػػف البػػػػقع  ف كػػػػؿ واحػػػػهلل مػػػػف المتمقحػػػػهلللف لمػػػػهلل بق ػػػػا ل لػػػػل 

ولحتمػػؿ أف كػػؿ واحػػهلل منهمػػق لبػػقله صػػقحبا أي لصػػقفحا  نػػهلل البلػػه ولػػللؾ ، واإل طػػقخ
 .سمن البله صامة

 .وحقؿ بمضهـ  و اإللجقب والمبوؿ إلا تضمف  لنن لمتمملؾ
 .(15)و هلل  ملا بانا حهلل حقص  لل وج بله الممقطقة منا وهلللوؿ  موهلل سوى البله فلا

بانػا اإللجػقب والمبػوؿ المػلاف تنتمػؿ بهمػق المػلف الممموكػة مػف : عرفه األمامية -5
 .(16)مقلؾ إل  غل ن بموض ممهلل 

 : الرتجيح
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، مكػقً اللي أ جحا  و مق ل ب إللا الحنقبمة و و مبقهلللة المقؿ بقلمقؿ تمملكًق وتم
 .وللؾ لكونا شقمً  لممن  البله

والمػػقؿ كمػػق حػػقؿ الحنالػػة و ػػو مػػق لتمولػػا النػػقس كقفػػة ولكػػوف مبػػقح شػػ  ًق و ػػلن 
المبقهلللة تهللؿ  م  الت اضن  نهق تمنن تسملـ المبله إل  المشت ي وتسمـ الثمف مف حبؿ 

وحولهـ تممكػًق ، البقله و و مق حقلا الحنالة و و الممقوضة التن لك  ق المقلكلة والشقفملة
وتمملكًق لهللؿ  م  ثبػقت  ػلن المبقهلللػة أي أنهػق غلػ  مؤحتػة بوحػت فلممػؾ احػهلل مق السػممة 
ولتممؾ ا ل  الثمف وفلا الضًق الت اضن واضػً  ف الممػؾ   لثبػت  ي منهمػق إلا لػـ 

 .واا ا مـ، لكف حهلل ل ج مف صقحبا و و  اض بللؾ

 ادلطلب الثاني 
 :أركان البيع وشروطه

المبحػػػث مػػػف أ ػػػـ المبقحػػػث فػػػػن موضػػػو نق  ػػػلا وللػػػؾ  ف بلػػػه أصػػػػوؿ   ػػػلا
البسػػقتلف ثمق  ػػق لػػهلللؿ تحػػت مسػػم  البلػػه وكػػؿ  كػػف مػػف أ كػػقف البلػػه  كػػف مػػف أ كقنػػا 

ولػػلا فحننػػق ، وتػػال  أي  كػػف مػػف  ػػلن ا  كػػقف لػػؤث  تػػاثل ًا مبقشػػ ًا فػػن صػػحة  ػػلا البلػػه
 .سنهلل س أ كقف البله وش وطا كجزخ مف أجزاخ  لا البحث

 :  ف  هذل لممطلب فرعا 
 .  أركا  لمبيع: لمفرع ل   
 .  شر ط لمبيع: لمفرع لماا  
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 الفرع األول
 .عةبيةان الةأرك

الصلمة  ػن اإللجػقب والمبػوؿ الػهللا ف : ل ى الحنالة إف البله لا  كف واحهلل  و
 مػػػػ  تبػػػػقهللؿ الممكػػػػلف بػػػػلف البػػػػقله والمشػػػػت ي مػػػػف حػػػػوؿ او فمػػػػؿ ومػػػػق  ػػػػهللا ق لمػػػػهلل مػػػػف 

 .(17)الش وط
 :  ه  (08)بي ما يرى جمه ر لمفقهاء إ  أركا  لمبيع االاة

 .و مق البقله والمشت ي:  قحهللاف -1

 .و و الثمف والمثمف: مموهلل  ملام -2

 .و ن اإللجقب والمبوؿ: الصلمة -3
 الفرع الثاني

 .عةةيةبةةروط الةةش
 :  شر ط لمبيع ع د لمث فية: أوال  

  :(09)قسم لمث فية شر ط لمبيع إمى أربعة أقسام  ه 
و ػن ، ف  لنممهلل البله إ  إلا تحممت بػا  ػلن الشػ وط، شرط لال عقاد: لمقسم ل   

فمنهػق مػق لتممػؽ بقلمقحػهلل سػواخ كػقف بقلمػًق أو مشػت لًق ومنهػق مػق لتممػؽ ،  م  أنواع
بقلممػػػهلل ومنهػػػق مػػػق لتممػػػؽ بقلمكػػػقف ومنهػػػق مػػػق لتممػػػؽ بػػػقلممموهلل ونػػػلك  فلمػػػق لػػػاتن 

 : تاصلمهـ
 :لمقحهلل فقشت طوا فلاأمق مق لتممؽ بق :أ الً 
 .أف لكوف  قحً  ف  لنممهلل بله المجنوف و  ش اخن -1
ولتوحػػػؼ ناػػػقل بلػػػه الصػػػبن ، أف لكػػػوف مملػػػزًا فػػػ  لنممػػػهلل بلػػػه الصػػػبن غلػػػ  المملػػػز -2

 .المملز  م  إجقزة الولن أو الوصن
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أف لكػػوف المقحػػهلل متمػػهللهللًا فػػ  لصػػمً الواحػػهلل  قحػػهللًا مػػف الجػػقنبلف فػػن بػػقب البلػػه إ   -3
فاجػػقزوا لػػا بلػػه مػػقؿ ناسػػا مػػف ابنػػا الصػػمل  بمثػػؿ ، ا مػػف للػػؾ ا بإنهػػـ اسػػتثنو 

أو لشػػػت ي مػػػقؿ الصػػػمل  لناسػػػا وكػػػللؾ الوصػػػن إلا بػػػقع مػػػقؿ ناسػػػا مػػػف ، حلمتػػػا
لناسػا إلا كػقف فلػا ناػػه ظػق   لمصػمل  وا   فػػ   الصػمل  أو اشػت ى مػقؿ الصػػمل 

 .لجوز بقإلجمقع فن المل ب
فلػػا أف لكػػوف المبػػوؿ موافمػػًق لنلجػػقب بػػقف لمبػػؿ أمػػق مػػق لتممػػؽ بقلممػػهلل فقشػػت طوا : اا ياااً 

المشت ي مق أوجبا البقله فقف لقلاا بقف حبؿ غل  مق أوجبا أو بمض مق أوجبػا أو 
فػػػحلا حػػػقؿ البػػػقله بمتػػػؾ  ػػػلا ، بملػػػ  مػػػق أوجبػػػا أو بػػػبمض مػػػق أوجبػػػا   لنممػػػهلل البلػػػه

مػػت شػػ اخن البسػػتقف بمشػػ ة أ ؼ هلللنػػق  فػػقف البلػػه   لنممػػهلل إ  إلا حػػقؿ المشػػت ي حب
 .بهلا الثمف إمق إلا حقؿ حبمت ش اخن بتسمة أ ؼ هلللنق  مثً  فقف البله   لنممهلل

وأمق اللي ل جه إلػ  مكػقف الممػهلل فقشػت طوا فلػا شػ طًق واحػهللًا و ػو اتحػقهلل المجمػس : اامااً 
بقف كقف اإللجقب والمبوؿ فن مجمس واحهلل فقف التمؼ المجمػس   لنممػهلل حتػ  لػو 

مػػقـ ا لػػ   ػػف المجمػػس حبػػؿ المبػػوؿ أو اشػػتمؿ بممػػؿ ألػػ  اوجػػب احػػهلل مق البلػػه ف
 .لوجب الت ؼ المجمس ثـ حبؿ   لنممهلل البله

  -:وأمق اللي ل جه إل  الممموهلل فقشت طوا فلا: رلبعاً 
أف لكوف موجوهللًا ف  لنممهلل بله الممهللوـ ومق لا لط  المهللـ كبله ثمػ ة المػقـ المػقهللـ  -1

إف بقع ثم ة المقـ المػقهللـ فهػو بلػه الممػهللـو وكلا بله الثمق  حبؿ بهللو ص حهق  نا 
 .فما لط  المهللـ و و مق سنهلل سا فن محما، واف بقع الثمق  حبؿ بهللو ص حهق

أف لكوف مقً  متمومًق ش  ًق  ف البله مبقهلللة المقؿ بقلمقؿ ف  لنممهلل بله الح   نا  -2
قح لػػػلس بمػػػقؿ و  لنممػػػهلل بلػػػه اللمػػػ  ولحػػػـ اللنزلػػػ  ونحػػػو للػػػؾ مػػػف كػػػؿ مػػػق   لبػػػ

 .ا نتاقع با ش  قً 
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أف لكوف ممق لتممػؽ بػا الممػؾ  ف البلػه تمملػؾ فػ  لنممػهلل بلػه المشػب المبػقح ولػو  -3
 .نبت فن ا ض ممموكة

أف لكػوف ممموكػًق لمبػقله  نػػهلل البلػه فػقف لػػـ لكػف   لنممػهلل واف ممكػػا بمػهلل للػؾ بوجػػا  -4
الممصػوب وكػللؾ ، مف الوجون إ  السمـ فقنػا لنممػهلل فلػا بلػه مػق سػلممكا بمػهلل الممػهلل

 .إلا بق ا المقصب ثـ ضمنا المقلؾ فقف بلما لنممهلل
 .أف لكوف ممهللو  التسملـ  نهلل الممهلل فقف لـ لكف ف  لنممهلل البله -5

 :  شر ط لم فاذ  ه : لمقسم لماا  
و و أف لكوف المبله ممموكػًق لمبػقله فػ  لناػل بلػه الاضػولن  نمػهللاـ : الممؾ والو لة -1

 فًق  م  إجقزة المقلؾ.الممؾ والو لة لكنا لنممهلل موحو 
ف  لنال بله الم  وف والمستاج   نا واف ، أف   لكوف فن المبله حمًق لمل  البقله -2

 .كقف محبوسًق فن لهللن ولكف لممل  حؽ فلا ف  لنال بلما
 شر ط لمصثة : لمقسم لماامث
منهػػق شػػ وط  قمػػة تتممػػؽ بجملػػه أفػػ اهلل البلػػه ومنهػػق لقصػػة تتممػػؽ بػػبمض :  هاا  أ اا لع
 :فامق الش وط المقمة فمنهق، اهلل هللوف بمضا ف  

مق لك نق مف ش وط ا نممقهلل والناقل  ف مق   لنممهلل و  لنال البله بهللونا ض و ة إل  -1
الصػػحة أمػػ  زالػػهلل  مػػ  ا نممػػقهلل والناػػقل فكػػؿ مػػق كػػقف شػػ ط ا نممػػقهلل أو الناػػقل كػػقف 
ش ط لمصػحة ضػ و ة ولػلس كػؿ مػق لكػوف شػ ط لمصػحة أف لكػوف شػ ط لمناػقل أو 
ا نممػػقهلل فػػقف البلػػه الاقسػػهلل لنممػػهلل  نػػهلل اتصػػقؿ المػػبض بػػا  نػػهلل الحنالػػة واف لػػـ لكػػف 

 .صحلحقً 
أف لكػػػوف المبلػػػه مممومػػػًق وثمنػػػا مممومػػػًق  ممػػػًق لمنػػػه المنقز ػػػة فػػػقف كػػػقف احػػػهلل مق  -2

مجهػػوً  جهقلػػة   تاضػػن إلػػ  المنقز ػػة   لاسػػهلل ف  ف الجهقلػػة إلا كقنػػت ماضػػلة 
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ل لـ تكف إل  المنقز ة كقنت مقنمة مف الت سملـ والتسمـ ف  لحصؿ ممصوهلل البله وا 
 .ماضلة إل  المنقز ة   تمنه مف للؾ فلحصؿ الممصوهلل

اللمو مف الش وط الاقسهللة كقف لشت ي شج ًا بشػ ط أف لكػوف مثمػ ًا  ف المشػ وط  -3
 .و  لمكف الوحوؼ  ملا لمحقؿ فكقف مف وجوهللن غ  ، لحتمؿ الوجوهلل والمهللـ

 :أما لمشر ط لمخاصة فه 
 .فحف كقف مجهوً  لاسهلل البله، أف لكوف ا جؿ مممومًق فن بله فلا أجؿ -1
 .ف  لصً بلما حبؿ المبض -المبض فن بله المشت ي لممنموؿ  -2
 .الممقثمة بلف البهللللف فن أمواؿ ال بق -3

  شر ط لملز م: لمقسم لمرلبع
شػػػ ط المػػػزوـ  ػػػو أف لكػػػوف الممػػػهلل بقتػػػًق  ق لػػػًق  ػػػف شػػػ ط الللػػػق  لممقحػػػهلللف أو 

 .فحف البله بش ط الللق    لمـز،  مق حهلل
  شر ط لمبيع ع د لمجمه ر: ثانيا  

نمق وضموا شػ وطًق ، لـ لمسـ جمهو  الامهقخ ش وط البله كمق حسمهق الحنالة وا 
 :لكؿ  كف مف أ كقف البله وكمق لاتن

   :لمعاقدل  :أ الً 
فػػ  لصػػً  مػػهلل مػػف المجنػػوف و  الصػػبن غلػػ  ، ولشػػت ط فلهمػػق الممػػؿ والبمػػوغ

، أمق الصبن المملز فمهلل م  بنق أف الحنالػة لجلػزوف بلمػا (20)المملز و  مك ن بمل  حؽ
لػػػػ   ػػػػلا ل ػػػػب المقلكلػػػػة ، وكػػػػلا المحجػػػػو   ملػػػػا بسػػػػاا، أو الوصػػػػن إلا أجػػػػقزن الػػػػولن وا 

 .(21)والحنقبمة فن  والة والزلهلللة واإلمقملة
و  ول ػػب الشػػػقفملة والحنقبمػػة فػػػن  والػػة إلػػػ   ػػهللـ جػػػواز بلػػه الصػػػبن المملػػػز 

و ف الممػػػػؿ   لمكػػػػف ،  نػػػػا غلػػػػ  مكمػػػػؼ فاشػػػػبا غلػػػػ  المملػػػػز، المحجػػػو   ملػػػػا بسػػػػاا
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الوحػػوؼ منػػا  مػػ  الحػػهلل الػػلي لصػػً بػػا التصػػ ؼ للاقلػػا وتزالػػهللن لاػػن التػػهلل ج فجمػػؿ 
 .(22)ف  تثبت لا أحكقـ المم خ حبؿ وجوهلل المظنة، الشق ع لا ضقبطًق و و البموغ

 : رد عليه
  ى      ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىې   ې  ې   چ وتمػػػػقل إف حولػػػػا سػػػػبحقنا 

  ىى  ى  ى      ىی    یی  ی              ى  ى  ىى  ى  ى   ى  ى  ى  ىى

چ   ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى   ى
(23). 

نمق لتحمؽ للؾ بتاػولض التصػ ؼ إلػلهـ فػن ، ممنقن التب و ـ لتممموا  شهلل ـ وا 
 قحؿ مملز محجػو   ملػا فلصػً تصػ فا بػالف و نا ، البله والش اخ للممـ  ؿ تمل  أو ً 

وفػػػق ؽ غلػػػ  المملػػػز فحنػػػا   تحصػػػؿ لػػػا المصػػػمحة بتصػػػ فا لمػػػهللـ تمللػػػزن ، وللػػػا كقلمبػػػهلل
أف الممؿ ا طػ ع : و هللوا  م  حولهـ، ومم فتا و  حقجة إل  التبق ن  نا حهلل  مـ حقلا

لممػػـ فػػن  كمػػق،  ملػػا بانػػا لمكػػف أف لممػػـ للػػؾ بتصػػ فقتا وج لقنهػػق  مػػ  وفػػؽ المصػػمحة
 .(24)وصحة تص فا كلا  هنق، حؽ البقلغ فحف مم فة  شهللن ش ط لهللفه مق لا إللا

 :الرتجيح
والػػلي أ جحػػا  ػػو مػػق ل ػػب إللػػا الجمهػػو  مػػف صػػحة بلػػه الصػػبن المملػػز إلا 
ألف لػػا وللػػا أو وصػػلا لمػػق فلػػا مػػف مصػػمحة ظػػق  ة و ػػن الوحػػوؼ  مػػ  مػػهللى إهلل اكػػا 

خ المامو  با فن ايآلػة الم آنلػة التػن احػتا وح صا  م  مقلا و و الممصوهلل مف ا بت 
 .بهق الجمهو 

 لممعق د عليه : اا ياً 
 :(05)لشترط لمجمه ر ف  لممعق د عليه ما يأت 

فػػػ  لصػػػً بلػػػه الػػػنجس كقلكمػػػب واللنزلػػػ  و  متػػػنجس   لمكػػػف ، أف لكػػوف طػػػق  اً  -1
 .تطهل ن كقللؿ والمبف
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، اه ومق ناما محـ  كقللم أف لكوف نقفمًق ف  لصً بله الحش ات وكؿ سبه   لن -2
 .ومق   لبقح إ   نهلل ا ضط ا  كقلملتة

 .إمكقف تسملما ف  لصً بله الطل  فن الهواخ -3
 .أف لكوف ممموكًق لبقلما وحت الممهلل ممكًق تقمقً  -4
 .ف  لصً بله المجهوؿ، أف لكوف المبله والثمف ممموملف لممتمقحهلللف -5

 :الرتجيح
 ػػو اشػػت اط أف لكػػوف المبلػػه والػػثمف  الػػلي أ جحػػا  ػػو مػػق ل ػػب إللػػا الجمهػػو 
ولكن   لمػه المتمقحػهلللف فػن الحػ ج ، ممموملف لممتمقحهلللف ؛  نا   لصً بله المجهوؿ

 .واا ا مـ. بمهلل البله
 لمصيغة: اامااً 

 .والثقنلة الصلمة الامملة، لمبله صو تقف لنممهلل بهمق أحهلل مق الصلمة الموللة
و ػػػن التػػػن لػػػتـ بهػػػق بلػػػه أصػػػوؿ ، والمبػػػوؿو ػػػن اإللجػػػقب : لمصااايغة لمق مياااة: أ الً 

والمبػػػوؿ أف . واإللجػػػقب لمػػػوؿ بمتػػػؾ أو ممكتػػػؾ أو لاػػػظ لػػػهللؿ  ملهمػػػق، البسػػػقتلف وثمق  ػػػق
ف تمهللـ المبػوؿ  مػ  اإللجػقب بماػظ المقضػن، لموؿ اشت لت أو حبمت ونحو مق : فمػقؿ، وا 

 ف لاػػػظ اإللجػػػقب والمبػػػوؿ وجػػػهلل منهمػػػق  مػػػ  وجػػػا ، بمتػػػؾ صػػػً: فمػػػقؿ، ابتمػػػت منػػػؾ
 .(26)فصً كمق لو تمهللـ اإللجقب، حصؿ منا الهلل لة  م  ت اضلهمق بات

ف تمهللـ بماظ الطمب فمقؿ  :فالا وجهقف، بمتؾ: بمنن بستقنؾ فمقؿ: وا 
 .(27)وبا حقؿ المقلكلة والشقفملة والحنقبمة فن  والة، لصً البله: ل   
 .(28)وبا حقؿ الحنالة والحنقبمة فن  والة ثقنلة،   لصً: لماا  

إلا تمػػهللـ بماػػظ ا سػتاهقـ مثػػؿ إف لمػػوؿ أتبلمنػن بسػػتقنؾ بكػػلا فلمػوؿ بمتػػؾ لػػـ أمػق 
 .(29)لصً
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ول ػػب بمػػض الحنقبمػػة والزلهلللػػة إلػػ  صػػحة البلػػه إلا وحػػه بكػػؿ لاػػظ لػػهللؿ  مػػ  
الت اضػػن كمػػوؿ الموصػػن وللتػػؾ أو أشػػ كتؾ فلػػا أو و بتكػػا أو أ طلتػػؾ فلمػػوؿ المقبػػؿ 

ا حػػقؿ المشػػت ي بمنػػن بكػػلا أو اشػػت لت وكمػػق إل، اشػػت لت أو ابتمػػت أو حبمػػت أو  ضػػلت
منػػػؾ بكػػػلا فمػػػقؿ البػػػقله بػػػق ؾ اا لػػػؾ فلػػػا أو  ػػػو مبػػػق ؾ  ملػػػؾ فػػػقلبله الػػػلي أحمػػػا اا 
سػبحقنا وتمػػقل  وجممػػا ممتضػػلًق  نتمػػقؿ ا مػػ ؾ مػػف مقلػػؾ إلػػ  مقلػػؾ   لمتبػػ  فلػػا إ  

ة أو مج هلل الت اضػن وطلبػة الػناس بػاي لاػظ وحػه و مػ  أي صػاة كػقف ولػو بمجػ هلل إشػق  
كتقبة فحلا حصؿ  لا المنقط وتاػ ؽ البػقله والمشػت ي مػف المجمػس  اضػلف بػقلبله طلبػة 
بػا ناسػق مق فمػهلل انتمػؿ للػؾ البلػه مػف ممػؾ البػقله إلػ  ممػؾ المشػت ي إلا كػقف البلػه ممػػق 

 .(30)احؿ الش ع بلما وجوز التمقمؿ فلا
 . أو بله الممقطقة: لمصيغة لمفعلية: اا ياً 

أف لموؿ أ طنن بهلا الهلللنق  لبػزًا فلمطلػا مػق ل ضػلا أو  وصو ة بله الممقطقة
فمػػهلل ل ػػب إلػػ  صػػحة  ػػلا البلػػه كػػؿ مػػف ، لمػػوؿ لػػل  ػػلا الثػػوب بمشػػ ة هللنػػقنل  فلالػػلن

 .(31)الحنالة والمقلكلة والحنقبمة والزلهلللة
 .ول ب الشقفملة وا مقملة إل   هللـ صحة مثؿ  لا البله

ٹ  چ :نػػا منػػوط بقل ضػػق لمولػػا تمػػقل وحػػقلوا إنمػػق احتػػلا فػػن البلػػه إلػػ  الصػػلمة  

 چ ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
(32). 

فػانلط الحكػـ بسػبب ظػق   و ػو الصػلمة فػ  ، وال ضق أم  لان   لطمه  ملػا
تنممهلل بقلممقطقة إل الامؿ   لهللؿ بوضما فقلممبوض بهق كقلممبوض ببلػه فقسػهلل فلطقلػب 

وبهلللػا إف تمػؼ وحػقؿ بمضػهـ لمبػقله أف لمتمػؾ الػثمف  كػؿ صػقحبا بمػق هللفػه إللػا إف بمػن
ظاػ  بمثػؿ حمػا والمقلػؾ  اض  ػلا ، اللي حبضا أف سقوى حلمػة مػق هللفمػا  نػا مسػتحؽ

 .(33)وأمق ا ل ة ف  مطقلبة لطلب الناس بهق، فن الهللنلق
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ول ب بمض الحنالة وبمض الشقفملة وبمض الحنقبمة إل  جواز الممقطقة فن 
 .(34)بمؿ والبلض ونحو قاللسل  واللسلس كقل

 : لثتج أصثاب لمرأي ل    لمقائ  بصثة بيع لممعاطاة
بػػقف اا سػػبحقنا وتمػػقل  احػػؿ البلػػه ولػػـ لبػػلف كلالتػػا فوجػػب ال جػػوع فلػػا إلػػ  

والمسػمموف فػن أسػواحهـ وبلق ػقتهـ ، الم ؼ كمق  جػه إللػا فػن المػبض وا حػ از والتاػ ؽ
 . م  للؾ

نمػق  مػؽ الشػق ع  ملػا احكقمػًق ، مممومػًق  نػهلل ـو ف البله كقف موجػوهللًا بلػنهـ  وا 
و   ف  ()ولـ لنمؿ  ف النبن ، ف  لجوز تملل ن بقل أي والتحكـ، وأبمقن  م  مق كقف

ولػػو كػػقف للػػؾ ، مػػه كثػػ ة وحػػوع البلػػه بلػػنهـ اسػػتممقؿ اإللجػػقب والمبػػوؿ( )أصػػحقبا 
ف البلػه ممػػق تمػـ بػػا و ، ولػـ لتصػػو  مػنهـ إ مقلػػا والمامػة  ػف نممػػا، شػ طًق لوجػب نممػػا

بلقنػػًق  قمػػًق ولػػـ للػػؼ حكمػػا  نػػا  ()البمػػوى فمػػو اشػػت ط لػػا اإللجػػقب والمبػػوؿ لبلنػػا 
ولػػـ لنمػػؿ للػػؾ  ػػف النبػػن ، لاضػػن إلػػ  وحػػوع الممػػوهلل الاقسػػهللة كثلػػ ًا وأكمهػػـ المػػقؿ البقطػػؿ

() و   ف احهلل مف أصحقبا. 
أكثػػػ   مػػػوهلل  ولكقنػػػت، ولػػػو كػػػقف اإللجػػػقب والمبػػػوؿ شػػػ طًق فػػػن البلػػػه لشػػػؽ للػػػؾ

و ف اإللجػقب والمبػوؿ إنمػق لػ اهللاف لمهلل لػة  مػ  ، المسمملف فقسهللة وأكث  أمػوالهـ مح مػة
فحلا وجهلل مق لهللؿ  ملا مف المسقومة والتمقطن حقـ ممقمهمق واجزأ  نهمق لمهللـ ، الت اضن
 .(35)التمبهلل فلا

ول ػػب بمػػض الشػػقفملة إلػػ  أف مػػف الػػل حوالجػػا مػػف البلػػقع مػػ ة بمػػهلل مػػ ة مػػف 
غل  مبقلمة و  ممقطقة ثـ بمهلل مهللة لحقسبا ولمطلا الموض فهلا البله بقطؿ  نا للس 

 .بله لاضن و  ممقطقة ف  لمهلل بلمقً 
 : رد بعضهم إمى ذمك با  لخذ لمثاجات م  لمبياع على ضربي 
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ا لحمػًق أو لبػزًا مػثً  و ػلا  ػو المقلػب فلػهللفه إللػا مطموبػة إف لموؿ أ طنػن بكػل: ل   
فهػػلا مجػػزـو ، فلمبضػػا ول ضػػ  بػػا ثػػـ بمػػهلل مػػهللة لحقسػػبا ولػػؤهللي مػػق اجتمػػه  ملػػا

 . بصحتا  نهلل مف لجوز الممقطقة
أف لمتمس مطموبة مف غل  تم ض لثمف كا طنن كلا  غلؼ لبػز مػثً  فهػلا : لماا  

 . محتمؿ
، بػػقف للػػؾ فلػػا نظػػ  والمقلػػب أف هلل بلمػػًق و  ممقطػػقةمهـ انػػا   لمػػو هللوا  مػػ  بػػل

 .(36)لكوف حهلل  ثمف الحقجة مممومًق لهمق  نهلل ا لل واإل طقخ واف لـ لتم ضق لا لاظقً 
  :الرتجيخ

الػػػلي أ جحػػػا فػػػن بلػػػه الممقطػػػقة مػػػق ل ػػػب إللػػػا أصػػػحقب الػػػ أي ا وؿ المقلػػػؿ 
لػهللللؿ الػلي اسػتهلللوا بػا بصحة بله الممقطقة لمق فلا مف التلسػل   مػ  النػقس ول جقحػة ا

فقلػػػلي ، أمػػػق فػػػن مسػػػالة الػػػل الحقجػػػقت مػػػف البػػػقله ثػػػـ التحقسػػػب بمػػػهلل للػػػؾ،  مػػػ   ألهػػػـ
أ جحػػػا  ػػػو  ػػػهللـ صػػػحة  ػػػلا البلػػػه فػػػن حقلػػػة  ػػػهللـ التمػػػ ض لمػػػثمف  نػػػا لػػػؤهللي إلػػػ  

لقصػػة واف أسػػمق  الحقجػػقت فػػن تلبػػلب مسػػتم  و  ، اللصػػومة بػػلف البػػقله والمشػػت ي
كمػػق انػػا ، ب  مػػ  البػػقله تبلػػلف سػػم  الحقجػػة لممشػػت يمسػػتم   مػػ  سػػم  واحػػهلل لػػلا وجػػ

لجب  مػ  المشػت ي مم فػة سػم  ق  نػهلل شػ الا لهػق ثػـ التحقسػب بمػهلل للػؾ  مػ  حػهلل  مػق 
أمػػق فػػن حقلػػة التمػػ ض إلػػ  الػػثمف كمولػػا أ طنػػن بػػهلللنق  ، ألػػلن ولػػؤهللي مػػق اجتمػػه  ملػػا

ة التػن تاضػن إلػ  لبزًا ثـ أللن فقف للؾ لكوف هللللً   م  ال ضق و  لػؤهللي إلػ  الجهقلػ
 .النزاع فلكوف البله صحلحًق واا ا مـ
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 ادلبذث الثاني
 دكم بيع الشجر اذا كان فيه مثر باد 

مػػف بػػقع شػػج ًا فلػػا ثمػػ ًا فهػػؿ لػػهلللؿ الثمػػ  فػػن البلػػه تبمػػًق ل صػػؿ و ػػو الشػػج  
 بمج هلل الممهلل أو لبم   م  ممؾ البقله استصحقبًق لمق كقف  ملا الحقؿ ؟

 :ذلهب  كما يأت فيه تفصي  بي  لمم
ل ػػب الحنالػػة إلػػػ  أف مػػف بػػقع نلػػػً  أو شػػج ًا فلػػا ثمػػػ  فثم تػػا لمبػػػقله إ  أف 

مػف اشػت ى ا ضػًق فلهػق نلػؿ فػػقلثم ة : )()لشػت طا المبتػقع واحتجػوا  مػ  للػؾ بمولػا 
 .(37)(إ  أف لشت طا المبتقع، لمبقله

  كػقلز ع و ف اتصقؿ الثم  بقلشج  واف كػقف لممػا فهػو لممطػه   لمبمػقخ فصػق
حلػػث   لػػهلللؿ فػػن بلػػه ا  ض ولمػػقؿ لمبػػقله احطػػه الثمػػ ة وسػػمـ المبلػػه فػػن حقلػػة  ػػهللـ 
هلللػػوؿ الثمػػ ة فػػن  مػػهلل البلػػه  ف ممػػؾ المشػػت ي مشػػموؿ بممػػؾ البػػقله فكػػقف  مػػ  البػػقله 

 .(38)تا لما وتسملما إل  المشت ي
، (40)لش طفن كونهق لمبقله إ  بق (39)ولـ لا ؽ الحنالة بلف المؤب ة وغل  المؤب ة

 .(41)واحتجوا  م  للؾ بقف النلؿ اسـ للات الشج ة ف  لهلللؿ مق  هللان إ  بم لنة زالهللة
مػػػف بػػػقع شػػػػج ًا  ملػػػا ثمػػػػ    لػػػهلللؿ الثمػػػػ  فمػػػو اسػػػػتاج  الشػػػج  مػػػػف : وزاهللوا

المشػػت ي للتػػ ؾ  ملػػا الثمػػ  لػػـ لجػػز ولكػػف لمػػق  إلػػ  اإلهلل اؾ فمػػو أبػػ  المشػػت ي لللػػ  
 .(42)حطه الثم البقله إف شقخ أبطؿ البله أو 

ول ب المقلكلة إل  أف مف بقع نلً  وفن النلؿ ثم  لـ لؤب  فقلثم ة لممشػت ي 
سواخ اشت طا أو لـ لشت طا و  لحتقج إل  اشت اطا فقف كقنت النلمة حهلل أبػ ت فثم تهػق 

 .(43)لمبقله إ  أف لشت طا المبتقع فن صامتا فلكوف للؾ لا بقشت اطا
ظهػػػو  حكػػػـ للػػػؾ فػػػن البلػػػه كحكمػػػا فػػػن ايآبػػػق ، وأمػػػق سػػػقل  الثمػػػق  فقلممػػػهلل وال

وأجػقزوا بلػه الثمػ ة كمهػق فػن  ؤوس الشػػج  مػف ال طػب والمنػب والتػلف والزلتػوف وسػػقل  
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ا شجق  مه ا صؿ واف لـ لبهلل ص حا فقف لـ لشت ط المبتػقع الثمػق  بمػهلل آبػق  النلػؿ 
 .(44)للؾأو بمهلل ظهو  الثمق  فن سقل  ا شجق  ثـ أ اهلل ش الا حبؿ بهللو ص حا ف

مػف ابتػقع نلػً  بمػهلل : )انا حقؿ ()واحتجوا لمق ل بوا لا بمق صً  ف النبن 
 .(45)(أف لؤب  فثم تهق لملي بق هق إ  أف لشت طا المبتقع

 . بماله قا  لمشافعية
أف مػػػف بػػػقع الػػػلكو  مػػػف النلػػػؿ بمػػػهلل تشػػػمؽ طممهػػػق فػػػقلطمه لمبػػػقله وا   : وزاهللوا

 .لممشت ي: أصحهمق: فوجهقف
 .بائع لماا   مل

 :أما ما عدل لم خ  م  لمشجر فأقسام))
مػػق لمصػػهلل مػػف الػػو ؽ كقلحنػػقخ فقنػػا إلا ظهػػ  و حػػا كػػقف لمبػػقله  نػػا   : لمقساام ل   

 . ثم  لا سوى الو ؽ
 : و و ض بقف، مق لمصهلل منا الو هلل: لمقسم لماا  
مػهلل . ثـ لتاتً فهو كقلو هلل ا حم  ؛ فحلا بلػه أصػما ب(46)لل ج فن أكمقـ: لمضرب ل   

ف بلػػه حبػػؿ تاتحػػا فمممشػػت ي ، ل وجػػا وتاتحػػا فهػػو لمبػػقله كطمػػه النلػػؿ المتشػػمؽ وا 
 . م  ا صً
 .فحف ل ج و هللة فممبقله وا   فمممشت ي، لل ج و هللن ظق  ًا كقللقسملف:  لمضرب لماا  
 :مق لمصهلل منا الثم ة و و نو قف: لمقسم لماامث

 .تلف والمنب فهو كقللقسملفمق تل ج ثم تا بق زة ب  حش  و  أكمقـ كقل: ل   
 :(47)((و و ض بقف، مق تل ج ثم تا بمش  وأكمقـ: لماا  

مػػق تلػػ ج ثم تػػا فػػن نػػو  ثػػـ لتنػػقث  نػػو ن فتبػػ ز الثمػػ ة بػػ  حقلػػؿ كقلمشػػمش : أثاادهما
، فػػحف بمػػه ا صػػؿ حبػػؿ انممػػقهلل الثمػػ ة انممػػهللت لممشػػت ي، والتاػػقح والكمثػػ ي وشػػبههق
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ف كقف النو  حهلل ل ج ف بق ا ب، وا  ف بق ا بمهلل . مهلل ا نممقهلل وتنقث  النو  فممبقلهوا  وا 
 :فوجهقف، ا نممقهلل وحبؿ تنقث  النو 

 .(48)(أنا لمبقله: )أنهق لممشت ي ؛ والثقنن: أصثهما
 :: مق لبم  لا حقلؿ  م  الثم ة الممصوهللة و و صناقفلمضرب لماا  

مبػػقله وا   فػحلا بلػػه أصػما وحػػهلل ظهػ  ال مػػقف فهػو ل. لػا حشػػ ة واحػهللة كقل مػػقف: ل   
 . فهو لممشت ي
فػػقف بق هػػق حبػػؿ ل وجهػػق ، مػػق لػػا حشػػ اف كػػقلجوز والمػػوز والاسػػتؽ ونحػػون:  لماااا  

 . و  لمهلل مه للؾ تشمؽ المش  ا  م   م  ا صً، فقللي لل ج لممشت ي وا   فممبقله
، ثػػـ مػػف  ػػللف الصػػنالف مػػق تلػػ ج ثم تػػا فػػن حشػػ  بملػػ  نػػو  كػػقلجوز والاسػػتؽ

 .نو  ثـ لتنقث  نو ن كقل مقف والموزومنهق مق تل ج فن 
ومػق لكػ  مػف حكمهمػق  ػػو فلمػق إلا بلػه ا صػؿ بمػهلل تنػػقث  النػو  فػقف بلػه حبمػػا 

 .(49) قهلل فلا الك ـ كقلسقبؽ
إلا بقع أصػً  و ملػا ثمػ ة لمبػقله لػـ لكمػؼ حطػه الثمػ ة إلػ  أواف الجػلال : وزاهللوا

بػػًق  ف نمػػؿ المبلػػه  مػػ  فػػقف كػػقف ممػػق لمطػػه  طبػػًق لػػـ لكمػػؼ حطمػػا إ  أف لصػػل   ط
 .(50)حسب المقهللة والمقهللة فن حطه الثمق   و أواف الجلال ف  لكمؼ المطه حبما

 : (50)أما لمث ابلة فقد قسم ل لمشجر إمى ستة أقسام  ه 
مق لمصهلل ز  ن كقلو هلل ونحون اللي لبم  ا وامًق فهػو كقلنلػؿ إف تاتحػت : لمقسم ل   

 فهو لممشت ي. أكمقما وتشمؽ جوزن فهو لمبقله وا  
هػو لمبػقله  نهػق مق لا ثمػ ة بػق زة كقلمنػب والتػلف فمػق كػقف منػا ظػق  ًا ف: لمقسم لماا  

ثمػػ ة ظػػق  ة فهػػن كػػقلطمه المػػؤب  ومػػق ظهػػ  بمػػهلل الممػػهلل فهػػو لممشػػت ي  نػػا حػػهللث 
 .فن ممكا
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مػػق لػػا حشػػ    لػػزاؿ إلػػ  ا كػػؿ كقل مػػقف والمػػوز فهػػو لمبػػقله اف كػػقف : لمقساام لماامااث
 .حش ن مف مصمحتا فهو كاجزاخ الثم ةظه   ف 
مق لا حش اف كمجوز والموز فهو لمبقله بناس الظهػو   ف حشػ ن   لػزاؿ : لمقسم لمرلبع

 .با فن المقلب إ  بمهلل الجلال فهو كقل مقف
وحلػػؿ إف تشػػمؽ حشػػ ن ا  مػػ  فهػػو لمبػػقله وا   فهػػو لممشػػت ي  نػػا   لػػهللل  فػػن 

 .حش ن ا  م  بل ؼ ال مقف
مق لظه  ثم ن فن نو ن ثـ لتنقث  نو ن فلظه  كقلتاقح والمشمش فمػق : مخامسلمقسم ل

تنػػقث  نػػو ن فهػػو لمبػػقله ومػػق لػػـ لتنػػقث  نػػو ن فهػػو لممشػػت ي  نػػا   لظهػػ  إ  بمػػهلل 
وحلػػؿ انػػا لمبػػقله لظهػػو  نػػو ن  ف اسػػتتق  الثمػػ ة ، تنػػقث  نػػو ن فكػػقف كتػػقبل  النلػػؿ

 .بقلمش  ا بلضبقلنو  كقستتق  ثم ة النلؿ بمهلل التابل  
مػق لمصػهلل و حػا كػقلتوت فلحتمػق انػا لممشػت ي بكػؿ حػقؿ حلقسػًق  مػ  : لمقسم لمساادس

 .سقل  الو ؽ ولحتمؿ انا تاتً فهو لمبقله وا   فهو لممشت ي  نا  ق  نق كقلثم 
فقف تض   ا صؿ بت ؾ الثمق  هللوف حطػه إلػ  وحػت الجػلال تضػ  ًا كبلػ ًا فالػا 

 :وجهقف
 . ض  تت ؾ واف ت: لثدهما
 . (52)لجب   م  حطمهق: لماا  

وحلثمػػق كػػقف الثمػػ  لمبػػقله فقنػػا لالػػلن أوؿ وحػػت ألػػلن بحسػػب المػػقهللة ولػػو كػػقف 
 .بمقلا لل ًا لا و و الصحلً  نهلل ـ

 .(53)وحلؿ لؤل ن إل  وحت أللن فن المقهللة إف لـ لشت طا المشت ي
لمبػقله إلا ول ب الظق  لة مػل ب المقلكلػة والشػقفملة والحنقبمػة فػن كػوف الثمػ ة 

مق حبؿ ايآبق  فػقلطمه لممبتػقع إ  أنهػـ ، كقنت النلؿ حهلل أب ت إ  أف لشت طهق المبتقع وا 
وأمػق البلػه فػ  حتػ  لز ػو فػحلا أز ػ  جػقز ، لـ لجوزوا فن ثم ة النلؿ إ  ا شت اط فمػط
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فلهػػق ا شػػػت اط مػػػه ا صػػػوؿ وجػػػقز فلهػػػق البلػػػه مػػػه ا صػػػوؿ هللوف ا صػػػوؿ ولػػػلس  ػػػلا 
 .وحهللن النلؿ المابو  الحكـ إ  فن

وأمػػػق سػػػقل  الثمػػػق  فػػػقف مػػػف بػػػقع ا صػػػوؿ وفلهػػػق ثمػػػ ة حػػػهلل ظهػػػ ت أو لػػػـ لبػػػهلل 
صػػػ حهق فػػػقلثم ة ضػػػ و ة و  بػػػهلل لمبػػػقله   لحػػػؿ بلمهػػػق إ  مػػػه ا صػػػوؿ و  هللونهػػػق و  

واحتجوا  م  تلصػلص النلػؿ بمػق لكػ وا بػقف الػنص لػـ لػ هلل إ  فلهػق ، اشت اطهق اص ً 
 .كوف الملقس  نهلل ـ بقطؿفمط مه وجوهلل ايآبق  و 

مػػػف بػػػقع نلمػػػة أو نلمتػػػلف فلهػػػق ثمػػػ  حػػػهلل ابػػػ  لػػػـ لجػػػز لممبتػػػقع اشػػػت اط :  زلد ل
ومف بقع حصة لػا مشػق ة ، ثم تهق اصً  و  لجوز للؾ إ  فن ث ث نل ت فصق هللاً 

فػػن نلػػػؿ فػػقف كػػػقف لمػػػه لػػا فػػػن حصػػتا فلهػػػق لػػػو حسػػمت ثػػػ ث نلػػ ت فصػػػق هللًا جػػػق  
 ف  والثم ة فػن الكػؿ لمبػقله و بػهلل واحتجػوا لمػق ل بػوا إللػا بػقف لممبتقع اشت اط الثم ة وا  

لػػػـ لحكػػػـ بق شػػػت اط إ  فػػػن النلػػػؿ واحػػػؿ مػػػق لمػػػه  ملػػػا اسػػػـ نلػػػؿ ثػػػ ث  ()النبػػػن 
 .(54)فصق هللاً 

وأمق ا مقملة فل بوا إل   هللـ هلللوؿ الثم ة بمهلل ظهو  ق فن بلػه الصػوؿ مطممػًق 
 .(55)نهق تهلللؿ فن بلمة لقصةو  غل ن مف المموهلل إ  فن ثم ة النلؿ فح

ول ب ابف أبن للم  إل  أف الثم ة لممشػت ي فػن حػقؿ كػوف النلػؿ حػهلل أبػ ت أو 
 .(56)لـ تؤب 

 : الرتجيخ
اللي أ جحا  ػو مػق ل ػب إللػا المقلكلػة ومػف وافمهػـ مػف أف الثمػ ة حبػؿ التػابل  

الثقبػت  ػف أمق بمهلل التابل  فهن لمبػقله إ  أف لشػت طا المبتػقع لوجػوهلل الػنص ، لممشت ي
فػػن للػػؾ لكونػػا جمػػؿ ايآبػػق  حلػػهللًا فػػن الحػػهلللث فػػقف لػػـ لكػػف المػػ اهلل للػػؾ لمػػق  ()النبػػن 

كقف لمثؿ  لا الملهلل فقلهللة كمق انا إلا اب  لكوف شللًق متكػقمً  لمكػف فصػما  ػف ا صػؿ 
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أمق حبؿ ايآبػق  والظهػو  فمػهلل ، وبلما مه وجوهلل الت ؼ بلف الامهقخ فن صحة  لا البله
 .هللـ جواز بله الثم  لوحهللناجمموا  م   

أمػػق حطػػه الثمػػ  أو ت كػػا إلػػ  أواف الجػػلال فػػن حقلػػا كونػػا لمبػػقله فقلػػلي ل جحػػا 
البقحث  و حوؿ الجمهو  بت كا إل  أواف الجلال  ف فن حطما حبؿ للؾ إضق ة لممقؿ 

لحػػقؽ الضػػ   بقلبػػقله و ػػلا مػػق   تمػػ ن الشػػ لمة اإلسػػ ملة وتػػ هللن المق ػػهللة الشػػ  لة    )وا 
ولكوف المشت ي اشت ى ا صػوؿ و ػو  ػقلـ بػللؾ فػ  لكػوف فػن للػؾ  (و  ض ا ض   

 .إض ا  با
وأمق سقل  الثمق  فهػن ، أف النلؿ   لجوز فلا إ  ا شت اط: أمق حوؿ ابف حـز

 . نا لنك  الملقس، لمبقله ض و ة فقنا ل ب إل  للؾ
، لا الػػ أيومػػه للػػؾ فقلػػلي لملػػؿ إللػػا البقحػػث ول جحػػا فػػن  ػػلن المسػػالة  ػػو  ػػ

نمػق إلمكػػقف أف لكػوف  ػػلا البلػه ط لمػػًق ، ولػلس للػػؾ لمسػبب الػػلي ل ػب إللػػا ابػف حػػـز وا 
 .مف ط ؽ ال بق وصو تا

أف لشػػت ي البسػػتقف بػػثمف ثػػـ لػػهللفه إلػػ  البػػقله جػػزخًا مػػف  ػػلا الػػثمف ثػػـ لشػػت ي 
الثمػػق  بػػثمف أ مػػ  مػػف ثمػػف المثػػؿ  مػػ  أف لكػػوف تسػػهلللهلل الجػػزخ البػػقحن مػػف الػػثمف فػػن 

ط الثم  فلكوف ح ضًق ج  نامًق ول لمة مف الل اله المؤهلللة إل  ال بػق وفػن جمػؿ وحت لمق
 .واا ا مـ، الثم ة بمهلل التابل  لمبقله أو إنهق لممشت ي بقلش ط سهللًا لمثؿ  لن الل لمة
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  اخلامتة
 :م  خال  بثا ا ف  بيع لمامر إذل كا  فيه امر باد

 .مة قحهلل وممموهلل  ملا والصل: أ كقف البله ث ثة -1
 .البله  م  ض بلف إلجقب وحبوؿ -2
إلا التمػػػ  اإللجػػػقب والمبػػػوؿ لمػػػه البلػػػه جػػػػقلزًا ولثبػػػت لكػػػؿ مػػػف المتمقحػػػهلللف للػػػػق   -3

 .المجمس
 .المهللة فن للق  الش ط ث ثة ألقـ   لزاهلل  ملهق -4
لكوف الللق  لممشت ي فن حقلة تلمؼ الصاة التن وصؼ بهق المبلػه ولػزـو البلػه  -5

 .فن حقلة  هللـ التلمؼ
أو مق لػز ع  جػؿ الممػه   لػهلللؿ فػن ، اللي لز ع مف اجؿ أف لكوف لشبقً الشج   -6

 .البله إ  بقللك 
أمػػق بمػػهلل ، فػن حقلػػة بلػػه الشػج  و ملػػا ثمػػ  فػػحف الثمػ ة تكػػوف لممشػػت ي إلا لػـ تػػؤب  -7

 .التابل  فهن لمبقله إ  أف لشت طهق المشت ي
 .لجوز بله الثمق  بمهلل بهللو ص حهق بكؿ حقؿ -8
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 اذلوامش
                                                      

 .298/ 1 (بقع)مقهللة : لسقف الم ب: لنظ  (1)
 .71: ملتق  الصحقح: لنظ  (2)
 .1/79الممجـ الوسلط : لنظ  (3)

 .365/ 2: تقج الم وس مف جوا   المقموس: لنظ  (4)

 .278/ 5: البح  ال الؽ: لنظ  (5)
 .133/ 5: بهللاله الصنقله فن ت تلب الش اله: لنظ  (6)
 .278/ 5البح  ال الؽ : لنظ  (7)
 .71/ 2: الاواكا الهللوانن: لنظ  (8)
 ف كػؿ واحػهلل مػف المتمقحػهلللف ل لػهلل أف لممػب ،  مػهلل صػقحب مشػقححة: لو مكقلسة (9)

 .2/116: الاما  م  الملا ب ا  بمة: لنظ . صقحبا

 .72/ 2: الاواكا الهللوانن: لنظ  (10)

 .177/ 2: كاقلة الطقلب: لنظ  (11)

ممنػػن المحتػػقج إلػػ  مم فػػة ممػػقنن ، 273/ 2: محمػػهلل الشػػ بلنن: اإلحنػػقع: لنظػػ  (12)
 .2/ 2: ألاقظ المنهقج

 .3/ 2: إ قنة الطقلبلف: لنظ  (13)

 .4/3: الممنن: لنظ  (14)

 .2/4: الممنن والش ح الكبل : لنظ  (15)

 .146: الملتص  المنقفه فن فما ا مقملة: لنظ  (16)

والامػػػا  مػػػ  ، ومػػػق بمػػػهلل ق 133/ 5ت تلػػػب الشػػػ اله بػػػهللاله الصػػػنقله فػػػن : لنظػػػ  (17)
 .155/ 2: بهلل ال حمف الجزل ي: الملا ب ا  بمة

وكشػػػػقؼ ، 2/3وممنػػػػن المحتػػػػقج ، 2/3: بممػػػػة السػػػػقلؾ  حػػػػ ب المسػػػػقلؾ: لنظػػػػ  (18)
 .146/ 3: المنقع  ف متف اإلحنقع



 
 

   

 

 الشجربيع  
 إذا كان فيه ثمر باد

 

 م. م. خالد فياض صلي
 0202األول كانون (5) العدد

  311 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                       

حقشػػػلة ابػػػف . ومػػػق بمػػػهلل ق 135/ 5بػػػهللاله الصػػػنقله فػػػن ت تلػػػب الشػػػ اله : لنظػػػ  (19)
 .ومق بمهلل ق 2/157وبهللالة المجتههلل ، 5/69: بهلللف ق

، 4/10: وحملػػػة المممػػػقخ فػػػن مم فػػػة مػػػلا ب الامهػػػقخ، 2/4بممػػػة السػػػقلؾ : لنظػػػ  (20)
، 1/276: وال وضػػػػة البهلػػػػة شػػػػ ح المممػػػػة الهللمشػػػػملة، 3/151وكشػػػػقؼ المنػػػػقع 

 .3/6: والسلؿ الج ا  المتهللفؽ  م  حهللالؽ ا ز ق  لمشوكقنن

، 3/6والسػػلؿ الجػػ ا  ، 4/6والممنػػن والشػػ ح الكبلػػ  ، 2/4بممػػة السػػقلؾ : لنظػػ  (21)
 .1/276: وال وضة البهلة

 .4/6والممنن والش ح الكبل  ، 2/7ممنن المحتقج : لنظ  (22)

 .6ايآلة ، سو ة النسقخ: لنظ  (23)
منصػػػػو  بػػػػف لػػػػونس : وشػػػػ ح منتهػػػػ  اإل اهللات، 2/10ممنػػػػن المحتػػػػقج : لنظػػػػ  (24)

 .2/141هللا  الاك  ، البهوتن

: وشػػػػ ح منتهػػػػ  اإل اهللات، 2/10وممنػػػػن المحتػػػػقج ، 2/5بممػػػػة السػػػػقلؾ : ظػػػػ لن (25)
2/141. 

 .2/4وا  قنة الطقلبلف، 2/3وبممة السقلؾ ، 5/133لنظ : بهللاله الصنقله  (26)

 .4/3والممنن والش ح الكبل  ، 2/4وا  قنة الطقلبلف ، 2/3بممة السقلؾ : لنظ  (27)

 .4/3 ح الكبل  والممنن والش، 5/133بهللاله الصنقله : لنظ  (28)
، 2/4وا  قنػػػػة الطػػػػػقلبلف ، 2/3بممػػػػة السػػػػقلؾ ، 5/133بػػػػهللاله الصػػػػنقله : لنظػػػػ  (29)

 .4/3والممنن والش ح الكبل  

 .6/ 3والسلؿ الج ا  ، 147/ 3كشقؼ المنقع : لنظ  (30)

والسػػػػلؿ الجػػػػ ا  ، 141/ 2وشػػػػ ح منتهػػػػ  اإل اهللات  5/77فػػػػتً المػػػػهللل  : لنظػػػػ  (31)
3/8. 

 .29 ايآلة، سو ة النسقخ (32)
 .1/275وال وضة البهلة ، 2/4ممنن المحتقج : لنظ  (33)

 .3/148وكشقؼ المنقع ، 2/4وممنن المحتقج ، 5/77لنظ : فتً المهللل   (34)
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 .4/4الممنن والش ح الكبل  : لنظ  (35)

 .2/4ممنن المحتقج : لنظ  (36)

 انػا لػـ لجػهلل  ػلا: لك  صقحب كتقب الهلل الة الحقفظ بف حجػ  المسػم نن: لنظ  (37)
 .2/147: ابف حج  المسم نن: الهلل الة فن تل لا أحقهلللث الههللالة/ الحهلللث

 .240/ 6: البنقلة ش ح الههللالة لمملنن: لنظ  (38)

أف لجمػؿ طمػه لكػو  النلػؿ فػن طمػه إنقثهػق وفػن سػقل  الشػج  أف تنػو  : ا بق  (39)
 .158/ 2بهللالة المجتههلل : لنظ / وتممهلل

 .99/ 5فتً المهللل  : لنظ  (40)
 .164/ 5بهللاله الصنقله :  لنظ (41)

 .27/ 5البح  ال الؽ : لنظ  (42)

 4/495: وموا ب الجملؿ، 337-1/336: الكقفن: لنظ  (43)

 .4/495: وموا ب الجملؿ، 1/336: الكقفن: لنظ  (44)

 .173/ 3وصحلً مسمـ  2/768صحلً البلق ي  (45)

 .1/304ال وضة البهلة ، و ن جمه أكمة و ن غطقخ الثم ة والنو  (46)

 .1/304: وال وضة البهلة، 3/549:  وضة الطقلبلف (47)
 .3/550:  وضة الطقلبلف (48)
 .280-1/279: المهلب. 550 -3/549 وضة الطقلبلف : لنظ  (49)

 .280/ 1المهلب : لنظ  (50)
 .2/72الكقفن : لنظ  (51)
 .65/ 5اإلنصقؼ : لنظ  (52)

 .65/ 5المصهلل  السقبؽ : لنظ  (53)

 .424/ 8المحم  : لنظ  (54)
 .305/ 1ال وضة البهلة : لنظ  (55)

 .190/ 2الممنن والش ح الكبل  : لنظ  (56)
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 ادلراجع وادلصادر
  لمقرآ  لمكريم 
، بلػػػ وت/ هللا  الاكػػػ / السػػػلهلل البكػػػ ي بػػػف السػػػلهلل محمػػػهلل الػػػهللملقطن: إ قنػػػة الطػػػقلبلف -1

 .ـ1976 ػ 1394، 2ط
 ػػػػ 1394، 2ط، لبنػػػقف، بلػػػ وت/ هللا  الاكػػػ / محمػػػهلل الشػػػ بلنن اللطلػػػب: اإلحنػػػقع -2

 .ـ1976
اإلنصػػقؼ فػػن مم فػػة الػػ اجً مػػف اللػػ ؼ  مػػ  مػػل ب اإلمػػقـ المبجػػؿ احمػػهلل بػػف  -3

(.  ػػ510ت )  خ الهلللف أبو الحسف  مػن بػف سػملمقف الحنبمػن : الم هللاوي: حنبؿ
 (.ـ1955 ػ 1374) 1ط. هللا  إحلقخ الت اث الم بن. محمهلل حقمهلل الامن: تحملؽ

، هللا  المم فػة بلػ وت، ا لـ بػف محمػهللزلػف بػف إبػ  : البح  ال الؽ شػ ح كنػز الػهللحقلؽ -4
 .ـ1993، 1ط

هللا  ،   خ الهلللف أبن بك  بف مسموهلل الكقسقنن: بهللاله الصنقله فن ت تلب الش اله -5
 .ـ1980 ػ 1400، الطبمة الثقنلة، لبنقف، بل وت/ الكتب الممملة

محمػػػهلل بػػػف احمػػػهلل بػػػف محمػػػهلل بػػػف احمػػػهلل بػػػف  شػػػهلل ، بهللالػػػة المجتهػػػهلل ونهقلػػػة الممتصػػػهلل -6
 .لبنقف، بل وت، هللا  الاك (، ػ 595ت)الحالهلل 

، مصػػ / المكتبػػة التجق لػػة الكبػػ ى/ احمػػهلل الصػػقوي: بممػػة السػػقلؾ  حػػ ب المسػػقلؾ -7
 .ـ1981

، الطبمػػػػة ا ولػػػػ / هللا  الاكػػػػ / محمػػػػوهلل بػػػػف محمػػػػهلل الملنػػػػن: البنقلػػػػة شػػػػ ح الههللالػػػػة -8
 .ـ1986

هللا  للبلػػػق ، محمػػهلل م تضػػ  الحسػػلنن الزلػػهللي، تػػقج المػػ وس مػػف جػػوا   المػػػقموس -9
 (.ت. هلل، )2ط، بنمقزي للبلق تحملؽ -لتوزله لمنش  وا
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 بػػن بكػػ  محمػػػهلل بػػف احمػػهلل الشقشػػػن : حملػػة المممػػقخ فػػػن مم فػػة مػػلا ب الامهػػػقخ -10
 .2ط، لقسلف احمهلل: تحملؽ الهللكتو ، مكتبة ال سقلة، الماقؿ

هللا  / احمػػهلل بػػف  مػػن بػػف حجػػ  المسػػم نن: الهلل الػػة فػػن تلػػ لا أحقهلللػػث الههللالػػة -11
 (.ت. هلل) قشـ  تحملؽ  بهللاا/ المم فة بل وت

/ هللا  الكتػقب الم بػن، لػزلف الػهلللف ألمػقممن: ال وضة البهلة ش ح المممة الهللمشملة -12
 .مص 

محمػػػػػهلل بػػػػػف  مػػػػػن الشػػػػػوكقنن : السػػػػػلؿ الجػػػػػ ا  المتػػػػػهللفؽ  مػػػػػ  حػػػػػهللالؽ ا ز ػػػػػق  -13
 .ـ1996: محموهلل إب ا لـ: تحملؽ/ بل وت، هللا  الكتب الممملة،  ػ(1250ت)

ت )لػػػػونس بػػػػف إهلل لػػػػس البهػػػػوتن منصػػػػو  بػػػػف : تػػػػاللؼ، شػػػػ ح منتهػػػػ  اإل اهللات -14
 .لبنقف، بل وت،  قلـ الكتب(،  ػ1051

 ػػػ( 256 بػػن  بػػهللاا محمػػهلل بػػف إسػػمق لؿ البلػػق ي المتػػوف  )صػػحلً البلػػق ي: -15
 .1422/2001، 1هللا  إحلقخ الت اث الم بن، بل وت، ط

صحلً مسمـ:)لنمقـ أبن الحسف مسمـ بف الحجقج المشل ي النلسقبو ي المتوف   -16
، بل وت، لبنقف، ط ػ( هللا  اب261  .1423/2002، 1ف حـز

، بلػ وت، هللا  الاك ، كمقؿ الهلللف محمهلل بف  بهلل الواحهلل،  بف الهمقـ: فتً المهللل  -17
 .لبنقف

نشػ  مكتبػة الثمقفػػة ،  بػهلل الػ حمف الجزلػػ ي: تػاللؼ، الامػا  مػ  المػلا ب ا  بمػػة -18
 .ـ2005 ػ 1425، 1ط، المق  ة، مص ، الهلللنلة

، 1ط: بلػػػ وت، هللا  الاكػػػ / نػػػلـ بػػػف سػػػقلـ المػػػقلكناحمػػػهلل بػػػف غ: الاواكػػػا الػػػهللوانن -19
 .ـ1987

، بلػ وت/ هللا  الكتػب الممملػة/ لوسػؼ بػف  بػهللاا بػف  بػهلل البػ  الم طبػن: الكقفن -20
 .ـ1990، 2ط



 
 

   

 

 الشجربيع  
 إذا كان فيه ثمر باد

 

 م. م. خالد فياض صلي
 0202األول كانون (5) العدد

  311 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                       

، مكتبػػة النصػػػ / منصػػػو  بػػف لػػونس البهػػوتن/ كشػػقؼ المنػػقع  ػػف مػػتف اإلحنػػقع -21
 .ـ1997: تحملؽ   ؿ مصلمحن/ ال لقض

تحملػػػؽ : بلػػػ وت، هللا  الاكػػػ (،  ػػػػ743ت)مػػػقلكن أبػػػو الحسػػػف ال: كاقلػػػة الطقلػػػب -22
 .1991، 2ط، لوسؼ الشلخ محمهلل البمق ن

، هللا  لسػػػػقف المػػػػ ب،  ػػػػػ(711ت)لمم مػػػػة ابػػػػف منظػػػػو  ا ف لمػػػػن: لسػػػػقف المػػػػ ب -23
 .ـ1980، 1ط، لبنقف، بل وت

(،  ػػػػ456ت)أبػػػن محمػػػهلل  مػػػن بػػػف احمػػػهلل بػػػف سػػػملهلل بػػػف حػػػـز : تػػػاللؼ، المحمػػػ  -24
 .  الاك هللا، الشلخ احمهلل محمهلل شقك : تحملؽ

، هللا  الكتػػقب الم بػػن،  ػػػ(666ت)محمػػهلل بػػف أبػػن بكػػ  الػػ ازي ، ملتػػق  الصػػحقح -25
 .ـ1995، 2ط/ بل وت

/ مطبمػة النممػقف/ جماػ  بػف الحسػف الحمػن: الملتص  المنقفه فػن فمػا ا مقملػة -26
 (.ت. هلل)النجؼ 

الػػ ج  ػػلن الطبمػػة الػػهللكتو  إبػػ ا لـ أنػػلس والػػهللكتو   بػػهلل الحمػػلـ ، الممجػػـ الوسػػلط -27
. الطبمػة الثقنلػة، المػق  ة/ طلة الصوالن ومحمهلل لمؼ اا احمهلل اشػ ؼمنتش  و 

 . ػ1397
هللا  / محمػهلل السػ بلنن اللطلػب: ممنن المحتقج إل  مم فة ممقنن ألاػقظ المنهػقج -28

 .1ط، بل وت/ إحلقخ الت اث الم بن
موفؽ الػهلللف بػف حهللامػة الممهللسػن وشػمس الػهلللف بػف حهللامػة : الممنن والش ح الكبل  -29

 . ػ1395، بل وت، الكتقب الم بنهللا  / الممهللسن
 .بل وت، هللا  الاك ، إب ا لـ بف  من الشل ازي، المهلب -30
، 2موا ػػػب الجملػػػؿ: محمػػػهلل بػػػف  بػػػهلل الػػػ حمف المم بػػػن/ هللا  الاكػػػ ، بلػػػ وت، ط -31

 ـ.1990

 
 

   

 

ى
ىمراحلىالتدوونىالتاروخيى

 

ىد.ىرذودىلطوفىإبراهوم
 0202األولىكانونى(5)ىالعدد

  171 

 

 جملة آداب الفزاهيذي

 مراحل التدوين التارخيي
 يف النصف األول من القرن الثالث للهجرة

 دراسة مقارنة بني مدرسة املدينة ومدارس العراق

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرذودىلطوفىإبراهومىالحذماويد.ى

ىن
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقدآلمىالتآلارو ىى/ىكلوةىاآلددا//ىىجامعةىتكروت

ىن

 امللخص
 الحمددد ر رب اللددنلمال الالوددسة الالىددست  اددب اددنحت اً واددنا محمدددا  ال اددب الدد 

 الأوحنو  الىات
 بعد: أما

مددن إل ا حتاددت الاسلددش الرا دددة مددل المدا ددش الم ددالرة إلددب اللددرا  لدد    ددد ا مددنت 
افش ملنالاش ودل أود  ىدفانل الولدد الاا ( ثت إلب دم   ل    د)  ا  ول أو  طنلب

إلددب واددداد لدد    ددد الااافددش أوددال  لفددر الم وددالر ححددب ودددأت مدرىددش المدا ددش اتدد   ذلدد 
 ادددب اللمدددس مدددل مدرىدددش ال دددنت المددددارس اللدددرا  وددددا ، إ حن  دددن اللامددد  وودددالرة  نمدددش

ال والي ال راف الالحدنرا  ا ىدسم  وف د   انوش حدالال الحداثال إ حن  ن اللام  ازداد 
أالال الرا   لالات الاللامنا الحطالار الىنئ  الحددالال الحدنراا  ل دس  دل الحن دش  الاافنا

مدرىدش وادداد حىددحتطب  لوددأت، المنىدش لحددالال الحدداث ال وددالي الالحدنرا   ادب حدد ىددالاا
وادداد أ  دن أت  المددارس ودسد لدنرس ححدب عاد   دل  امنا مدرىش المدا ش المدرىدش ال دنت

  .الد ان
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الرىددنلش ال والاددش  ىددار الالحددداث ال وددالي الم دد   اددبالوفلدد  الحن ددش المنىددش لاحف
ال ددرافش أمثددر مددل عددر ال ظ ددر حدددالال الحددداث ال وددالي الالحفىددار الحدددالال الحددنراا   اددب 

اًمددر الددذي اظ ددر  الانوددش ولددد أل ااددحاط الحنودد  ونل نودد  ونلحددداث الالحددنرا  ،حددد ىددالا
لددد   فدددس  أئمدددش ال دددرح الالحلددددا  لمدددن الا مدددؤراال المحددددثال الحن دددش إلدددب ماحودددال لددد 

 هدد( هدال مدؤرخ الاحدد أئمدش ال درح الالحلددا 222، الالعت للاب ىوا  المثن  المددائ   )ت
هدد( 222، هد( الالوادنري )ت242، ت)احمد ول ح و  ال هد( 222، الاحاب ول ملال )ت

 هد( الغارهت مل اللامنا الف سا.222، المىات )ت

 فشمل البحث ثالث فصول رئيسية:
الحدددنراا  لددد  ال ودددف اًال  مدددل التدددرل   دددم  الفوددد  اًال  مراحددد  الحددددالال

أمددن الفودد  الثددن   لتددد رمددز  اددب مراحدد  الحدددالال ، الثنلددث لا  ددرة لدد  مدرىددش المدا ددش
الحدددنراا  لدددد  ال ودددف اًال  مددددل التدددرل الثنلددددث لا  دددرة لدددد  مددددارس اللددددرا  )مدرىددددش 

أمدن الفود  الثنلدث لمدنل دراىدش ، (مدرىش الوورة المدرىش واداد المدرىدش الاىدط، الماللش
 تنر ش وال مدارس اللرا  المدرىش المدا ش.م

 منل ه نل  موندر المرا ع م مش ل ن الدالر الرئاى  ل  حتالات الوحث.
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 الفصل األول
 مراحل التدوين التارخيي

 يف النصف األول من القرن الثالث للهجرة يف مدرسة املدينة.
طدع  دالطن اىحتر الحدالال الحنراا  الححراري ل  الترل الثنلدث لا  درة ولدد أل ع

حاث اىدحتر ال ظدنت الحدالل  الال ظدنت  وال ال د الال ذب ل  التر ال اًال  الالثن   طالاس
الحددالال الحدنراا  الححرادري  الأودو ، المال ل  ل  الحدالال الحنراا  الدذي  لرلد  ا ل

أوددو  ىدددون  وددال المدددؤراال لدد  محنودددنح ت المددنل الاافدددنا اللونىددال امدددنلؤل ال وددد    ددنئع
مدد  ذالدد   دد ع ظ ددالر الحدددالال  ،و ت ونلددذهب أال الموددنلن ال تداددشالمؤلفددالل  اددب الزل محدد

 . الححراري
لظ ر  امنا ل دسا لد  ال ودف اًال  مدل التدرل الثنلدث لا  درة أمثدن  الهدب 

، المحمد ول ىلد )ت هد( 222، )ت هد( المحمد ول  مر الالاعدي 222، )ت ول الهب
، ت)مىدددددات هدددددد( ال 222، )ت هدددددد( الالوادددددنري 242، ت)هدددددد( الاحمدددددد ودددددل ح وددددد   222
 الغارهت مل اللامنا الم نهار. هد(222

الهب ودل الهدب ودل مثادر ودل  ودد  ظ ر ل    نانت الترل الثن   لا  رة المؤرخ
 ىددددنوش  مددددنل لتا ددددن إاونراددددن، التن دددد  (هددددد222، أوددددال الوححددددري )ت (0)ار وددددل اًىددددالد

 222-هدد 222الل   اب ا لمدا ش الم الرة ل    د الااافش هنرالل الر داد )، (2)ملرالف
الالاله الر ددداد الت دددنا  ادددب  (دهددد221 -هدددد 222( ال دددز  لددد    دددد الااافدددش اًمدددال )دهددد

 .(2)ثت الت نا  اب واداد  ىمر الم دي
الاودال ل  أل هدذه الح مدش ال ححمن دب مدع ، (4)منل الهب مح ت   د أه  الحداث

ذا مدددنل مح مدددن لمادددف  ا ددد  الااافدددش  ،مدددن حودددالا مدددل م نودددب الم دددنت لددد    دددد الر ددداد الا 
لر دداد  اددب مرمددز أ ددلنع الدددال ا ىددسم  المدا ددش الم ددالرة ثددت ولددد ذلدد   اددب هددنرالل ا
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مرمددز عددرار الاسلددش ا ىددسماش واددداد مددع اللاددت إل الااافددش هددنرالل الر دداد احددد  امددنا 
 الحداث.

محدنب  ( دد ودس محدنب ودفش ال ود )ال أمن مؤلفنح  محنب الراانت محنب طىدت 
اححدالي ال  ىدب اللدد إىدمن ا  ودل إودراهاتل نئ  اً ونر محنب الف نئ  الموادر محدنب  

 .(2) اب عطلش مل اًحنداث الالتوص
هددددد( 222، ثددددت ظ ددددر  وددددد ار وددددل محمددددد وددددل  مددددنرة أودددد  محمددددد التددددداح )ت

مدنل  نلمدن  ىدنوش إاونرادن مالثد  ود  ححدب أل ودل ح در اللىدتس    (2)اً ونري المد  
محدنب اىدمب محدنب لد  ، (2)ال دنس و ىدب اً ودنر هد( الوف  وأ د  مدنل ا ادت122، )ت

 .(1)اً ونر
عن د   هدد(222، ار )ت أو   ود ثت محمد ول  مر الالاعدي المد   االىام 

الحددداث الالفتدد  ال  -  نلمددن ونلماددنزي الالىددار الالفحددالح، (2)واددداد لدد    ددد الااافددش المددأمالل
هددد( ااددف الالاعدددي ولددد  222، عددن    دد  محمددد وددل إىددحن  )ت، (22)اًاوددنرال الاًحمددنت 

المددنل لدد  غسمددنل ، ر اددال مدد  عمطددر م  ددن حمدد  مددل المحددب (22)ئش عمطددراللنحدد  ىددحمن
ذلد  الالعدت ل دال  ا   ونع محنودن لد  ودألف  دا دنر لد  العا ، مماالمنل امحونل الاا  الال  نر

 .(22)ع   أ الام  الثسثال اًاارة ل  واداد
مددددنل أهدددد  الحددددداث ال اتواددددالل مدددد  التوددددال  وددددنلالا عدددددي  اددددب اللمددددس مددددل إل 

 .(22)االثتال   المؤراال من الا
أمددن المىح ددرعالل لاددرالل لادد  وىددوب حدعاتدد  الزم دد  الال ارالدد  الا حمددنده الالثددنئ  

 .(24)ل  مؤلفنح  المؤلف اًال  ل  الحنرا  ا ىسم 
محدددنب ال محدددنب أاودددنر ممدددش ال لددد  مدددل المحدددب محدددنب الحدددنرا  الالمادددنزي الالمولدددث 

متحدد  الحىددال  محددنبال الطوتددنت المحددنب لحددالح ال ددنت المحددنب لحددالح اللددرا  المحددنب ال مدد  
()  ال المحدددنب الىدددارة(  محدددنب أزالاج ال ودددد)  محددددنب اًالس محدددنب الدددردة الالددددار ال ال
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المحددنب  محددنب أمددر الحو ددش الالفادد ال  (محددنب اللددنة ال ودد  )ال محددنب وددفال ال الالاددزرج 
محنب ىارة أو  ومر الاللنح  ال المحنب ذمر الترال  محنب الىتافش الوالش أو  ومرال الم نم  

الدددالاالال الحودد اف  (ر لدد  التطددنئع الال ددع  مددر )اً وددنال محددنب مدددا   عددراش ال 
محدنب ال المحدنب حدنرا  الفت دنا  محدنب  درب الدد ن ار الالددراهتال أ ىدنو ن ال التونئ  المراحو دن 

ال من ددش الذت ال ددال  ال محدنب الىدد ش ال محدنب غاددط الحددداث ال محدنب الحددنرا  المواددر ال اًدب 
 .(22)االاحسف محنبال الحر  الاالارج ل  الفحل 

 -:يمينستنتج من ذالك ما 
 . أل اغاب مؤلفنح  حنراااش مؤمدا  اب الحنرا  ا ىسم  -2
ًل المأمالل ال اممل إل ،  ال عن    اب واداد الهذا من اوط  مل حمات     -2

 . الال عن   لواداد  لاف   د أئمش ال رح الالحلدا 
اول ال دات  أمثر ممن دال ت   د مؤلفنح  أل مل اس  من عنل  ول إىحن  اح   -2

 الغاره.
هد( ومحب الالاعدي الانوش محنب  222، ت)حاماذه المنحو  محمد ول ىلد  حأثر -4

المانزي ذال الح ظات اللنل  الاللرض الىاس الالوىاط الالمحنلظ  اب الحىاى  
 . الحنراا  حاث ظ ر وال   ل  محنب الطوتنت المور  الول ىلد

( أودال  ودد ار حامادذ دهد222، ت) ثت محمد ول ىلد ودل م ادع ال ن دم  الحدنلظ
ححدب الودف  اودل ال ددات  الالحدداث الالرالاادش منل مل أه  اللادت الالف د  ،منحب الالاعديال 

 الاطاددب لامددن عددن    دد ، هددد( ثتددش مىددحالرا  نلمددن وأاوددنر الوددحنوش الالحددنولال224 ،)ت
 .(07)هد( منل مل أه  اللات الالف   الالف ت الاللد 422، )ت (22)الوادادي

نت الموددر  الاححددالي  اددب محددنب الطوتدد (أمددن مودد فنح  محددنب أاوددنر ال ودد )
الدددامل  أاودددنر طوتدددنت الودددحنوش مدددل أهددد  المدا دددش طوتدددنت أهددد  ممدددش طوتدددنت الطدددنئف
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الامنمدددش الوحدددرال الماللدددش الوودددرة ال دددنت ال زادددرة مودددر اً ددددلس الاىدددط المددددائل وادددداد 
 .(21)اراىنل المحنب الطوتنت الوار  المحنب الحا 

( ىدداد الحفددنظ هددد222، ثددت أودد  زمراددنا احاددب وددل ملددال وددل  ددالل وددل زاددند )ت
 (( ال احدد مدل لددل ادت )ده 224، عا      المدا   )ت (22)الأمنت ال رح الالحلدا 

المحنودنل ، (00)الل  محنونل الحدنرا  الاللاد  ،(22)محب مل الحداث من محب احاب ول ملال
أمن محنب الحدنرا  لتدد  ملد  أودحنو  لد  مدل ،  مس  اب أىنس موطا   ات الحداث

محدنب اللاد  لادت اود   أمدن، المل ت العد أ اف ل  الهذب م   الرحب  اب حرالف ولده
 .(00)ألا ن ىالاا ال زااال اًال  الالثن  

 الفصل الثاني
 لتدوين التارخييمراحل ا

 يف النصف األول من القرن الثالث للهجرة يف مدراس العراق
مدددن أل اىدددحتر ت الاسلدددش اللروادددش ا ىدددسماش لددد    دددد الاافدددنا اللونىدددال لددد  

لات واداد مرمدزا لااسلدش اللونىداش ححدب وددا الحددالال اؤادذ  دما  ال  دنئ  لد  واداد ال 
الحدالارا   لودا االاحودنص الدعدش لد  ،منلش الم نالت اللاماش الانوش الحطالر الحنراا 

حظ ر  اان ل  مؤلفنت المؤراال الانوش ولد الحرامت الحنراا  الحنو   حا دش ا  حدنج 
 . لا  رة ل  التر ال اًال  الالثن   الحنراا 

لنلااافدددش هدددنرالل الر دددداد ،  ددد ع اافدددنا و ددد  اللودددنس الحدددددالال ومنلدددش م نالحددد 
( مدنل  سمدش الراالي لاحدداث ال ودالي ال دراف ححدب ا د  أمدر  دسل دهد222 -هدد  222)

( دهدد 221 - دهدد 221)أمددن الااافددش المددأمالل  ،و ىدد  مددن لدد  واددت الحممددش لدد  (22)الددالرا 
لم ددنالت اللاماددش ححددب ا دد  طددالر واددت الحممددش مددنل  سمددش لتادد  لدادد  درااددش لدد  منلددش ا

الط  مل الدذهب ز دش مدن ا تاد  مدل )الذي أوو  مرمز  ذب لم   امنا ا ىست المنل
 .(04)المحب إلب اللرواش مثس ومث (
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أد  هددذا اللمدد  إلددب حطددالر  اددت الحددنرا   ددن   م ددأل اللاددالت اًاددر  لدد  واددداد 
  .الاىطال الالوورة الالماللش 

ال اثت ول  دي ول  ود الرحمل ودل زادد  الثنلث اللسمشظ ر ل  وداانت الترل 
 هددددد(  ددددنلت ال ددددلر الاًاوددددنر الالمثنلددددب الالم نعددددب الالمددددد ثر 222، الطددددنئ  المددددالل  )ت

، )ت ، عددن  وددل حوددنل،(22)الاً ىددنب المددنل ا اددت ال ددنس ونلىددار الاًاددنت الأاوددنر اللددرب
 .(22)  الحداثغار عالي   د أه، (06)    منل  نلمن وحنرا  الملرلش الر ن  هد(224

أمددن أهددت مودد فنح  ل دد  محددنب المثنلددب محددنب الملمددرال محددنب واالحددن ت عددراش 
محنب الداللش محنب واالحنت اللرب محنب هوالط ادت الالحرا  اللرب ال زالل ن م نزل ن محنب 
 ددزال  اللددرب ونلىددالاد الاراىددنل محددنب  ىددب طدد  محددنب مدددا  أهدد  ال ددنت محددنب حاددف 

محنب حنرا  الل ت الو   أماش محدنب المثنلدب  دمااب الحمات الحاف ذه  الحاف ط  الأى
محددنب أاوددنر طدد  ال زالل ددن ال واددال  الودداار محددنب المثنلددب المواددر محددنب مثنلددب روالددش

الحاف ذه  الثل  محنب مدا   أه  ال نت محنب ال الال  محنب زاند اول أوا  محنب مدل 
أىددمنا  محددنب ال ددنمع محددنب الاللددالد محددنب حددزالج مددل المددالال  لدد  اللددرب محددنب ال  ددنب

 وانان عراش ل  ال نهااش الأىمنا
مل اللدل محنب اطط الماللش محنب الالة الماللش محدنب ال ىدنا ال مدد محدنب لادر 
أهددد  الماللدددش  ادددب أهددد  الوودددرة محدددنب حدددنرا  ا  دددراف الموادددر محدددنب حدددنرا  ا  دددراف 
الودداار محددنب طوتددنت الفت ددنا الالمحدددثال محددنب م ددب ا  ددراف محددنب اددالاحات الاافددنا 

رف المحدددنب محدددنب حدددرس الاافدددنا محدددنب  دددرط الاافدددنا محدددنب ع دددنة الماللدددش محدددنب ا ددد
محدنب أمدراا اراىدنل الالدامل  الوورة محنب  من  ال رط ًمدراا اللدرا  محدنب المالاىداتال 

محنب حنرا  الاافدنا محدنب الادراج محدنب الودالائف محدنب الادالارج محدنب ال دالادر محدنب 
ا الالمحدددثال محددنب الحددنرا   اددب محددنب حىددماش الفت ددن مددل رال   ددل ال ودد  مددل أوددحنو 

الىدد ال محددنب ىدد   ال ددالاهر محددنب إاوددنر الحىددل الاللنحدد  محددنب الىددمار محددنب إاوددنر 
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الفددرس محددنب اطددب الم ددرس وممددش الالمدا ددش محددنب متطلددنت ا  ددراب محددنب المحوددر 
 .(21) ود ار محنب متح  انلد ول  ود ار التىري الالاللاد ول ازاد الازاد ول ااف ول

 -ن ذالك:يستنتج مو 
ا فحنح  اب الحنرا  اللنلم  ل ال ا نعش ل  محو  أاونر الفرس ثت ا حت  إلب  -2

 اراىنل الولد ذال  الالد إلب أاونر الاافنا ثت الالد إلب حنرا  الل ت الو   أماش.
 . احمات ومثرة  ل المثنلب -2
 . لدا  إلمنت  نل  ونل ىب ل ال اذمر ا ىنب التونئ  اللرواش وحفنواا ن الواارة -2
لمدا ش الماللش مل منلش  ادت أىاالب  داد ل  الحنرا  لدرس الحنرا  المحا اىح -4

لمحب محنب اطط الماللش المحنب الالة الماللش المحنب ع نة الماللش  ، الا و ن
امالل عد درس مدا ش  الالوورة المحنب لار أه  الماللش  اب أه  الوورة الوذال 

 ش الال ىواش. مل منلش  الا و ن اللمرا اش الا داراش الاًثراش الالت نئا
 ... اىحادت محب ال الادر ل ال اىحادت محنب ال ىنا محنب ال الادر محنب ال  نب -2

 ال .
منل لدا  حرماز  اب محب الحنرا  لألف محنب الحنرا  المرحب  اب الى ال حنرا   -2

 . حنرا  الل ت الو   أماش ا  راف حنرا  الاافنا
داال  اًىنطار الالتوص  ممن ى  ، منل اهحمنم  عاا  ونلى د الالحدعا  ور نل  -2

الارالاش  اب الرغت مل هذا ما  إال أل الطوري ا حمد  اا  مثارا ل  حنرا  
 الرى . 

مؤلفنح  الح  ح نالزت الامىال مؤلف حلط  رواد لاحنرا  اللرو  ا ىسم  الال  -1
 منل ا الب ملظم من ال لف الال حال . 
ال حدالي الاادالي  الوودري (دهد222، )ت ثت ملمدر ودل المث دب أودال  واددة الحامد 

( دهد 222، )ت الودف  ال دنحظ، (09)ا اونري منل لداد  ملرلدش ودنًدب الال دلر  سمدش
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 الالودف  اودل ال ددات، (32)لت امل ل  اًرض انر   الال  نمل  ا ات و ماع اللاالت م  
 .(30)( ل   ات ا ىست الال نهااشده 214، )ت

 لونع  ل  الحنرا  الالدالمحنب أمثر مل ال وف ل  الااش الا222إمن محو  ل   حح نالز 
 -:(22)الاممل أل حتىت محو  إلب أرولش أعىنت

محنب م نعب وأهاش محنب المالال   محنب م ثر اللرب المثنلب الالم ثر ... القسم األول
 محنب المثنلب محنب لوالص اللرب محنب ل نئ  الفرس.

اىنل محنب الفحالح ... محنب لحالح اًهالاز محنب لحالح أرما اش محنب ار  القسم الثاني
 الىالاد اللحح .

اونرهت ... القسم الثالث محنب مانرت عاس الالامل محنب واالحنت اللرب  أانت اللرب الا 
اًانت محنب أانت و   ا مر محنب و   منزل الأاونرهت محنب الحمس مل  محنب

 . عراش محنب الانرت محنب التونئ 
نمش محنب مرالج راهط محنب الحنرا  اللنت ... محنب االارج الوحرال الالام القسم الرابع

الم نل محنب متنح  الفرىنل محنب متنح  اً راف محنب الحمد الوفال محنب 
الالازرج محنب  متح   ثمنل محنب أاونر الح نج محنب عوش الملوش محنب اًالس

  ع نة الوورة محنب ممش الالحرت.
، )ت (22)ثددت  ودددر ودددل مدددزاحت ودددل ىدددانر الم تدددري المدددالل  أودددال الف ددد  اللطدددنر

( ىدددمل وادددداد مدددنل  سمدددش ون اودددنر الانودددش الحدددنرا  ا ىدددسم  لدددألف محدددنب هددد 222
الانرات المحنب وفال محنب ال م  محدنب متحد  ح در ودل  ددي المحدنب متحد  الحىدال 

 .(24)(رضي اهلل عنهماول  ا  )
  ددد الحأمدد  لدد  مؤلفنحدد    دددهن حدددالر حددال  اىح دد ند الحىددال الاًمددنت  اددب وددل 

الهذا ادل   اب ا   لدا  ماال   حدال أحدداث اًمدنت  اد  أال  (رضي اهلل عنهما) أو  طنلب
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الهددذا مددن اتالد ددن إلددب الحطددنو  مددع الددذي اتاللددالل وأ دد  لدادد  ماددال  مددع أوددحنب  أوددحنو 
  .(اًمنت  ا  )

، )ت، (22)ثت اًومل   ود الما  ول عرادب ودل  ودد الماد  الودنها  أودال ىدلاد
لد  ، (22)ل دلر  سمدش ونل ىدبا  دد ا الوودري ال حدالي ا اودنري مدنل هدد( 222 -222

 . مؤلفنت مثارة اغاو ن ل  الااش
أمن الح  ل  اًاونر الاً ىنب الالحنرا  اللنت ل   محنب ال ىب محنب الادالارج 

الال  ماددع هددذه المحددب  ،محددنب الفحددالح محددنب ال ددالادر محددنب حددنرا  ماددال  اللددرب اًاللاددش
، )ت اددذ   دد  الطوددريلتدددت اللددت اودد  غاددر محددنب حددنرا  ماددال  اللددرب اًاللاددش الددذي ا

 .(37)مرة (22) ( ل  أاونر ذي عنر أمثر ملده 222
أاودددنري  (دهدد 222، )ت (38)ثددت اللوددنس ودددل ومددنر أودددال الاللاددد ال ددو  الوودددري

ملدرالف لد  أاودنر الالالددال مددل الر دن  مدل أهد  الماللدش الالووددرة  ادب ملنالادش ودل أودد  
رحنل ال  اددددددددب ملنالاددددددددش الهمددددددددن ماطالطحددددددددنل ودددددددداا الالدددددددد  ااوددددددددنر الالالدددددددددات ،ىددددددددفانل
 .(22)ل  المححف االىون   الرع  الهمن22حح نالز

 زاد  وادداد  ل  أالائ  الترل الثنلث لا  رة(، ثت  سل ول متوالد ال لالو  )ت
هال راالاش  نرلن ون اونر الاًانت الاً ىدنب الالمثنلدب الالم دنلرات ا ىد  لد  وادت الحممدش 

للرواش حاث طلدل و ىدب ، منل اطلل و ىب التونئ  ا(42)لار اد ثت لاوراممش ثت لامأمالل
 (.)عوااش ال و  محمد (42)عوااش  رواش ومن لا ن عراش 22أمثر مل 

أمن محو  محنب المادال ل  المثنلب المحنب الحااش المحنب المثنلب الهدال اادحص 
ومثنلب التونئ  اللرواش المحنب ل نئ  م ن ش المحنب  ىب ال مر ول عنىط المحدنب  ىدب 

 .(42)حنب الم نلرةحااب ول الائ  محنب ل نئ  روالش م
 -ويستنتج من ذالك:
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  ل   اب ذال  حاث اظ ر مثنلب  منل ونر ن ونلمثنلب الال   أل  ىو  الفنرى  -2
 . عوااش  رواش 22أمثر 

ال حااالا محو  مل ملاالمنت  دادة ل  الحنرا  اللرو  ا ىسم  الانوش الأ   منل  -2
لااسلش اللونىاش الوراممش الهمن مرمز عرار م ت ال ا ى  ل  وات الحممش لااافنا 

 . ل  العح ت
( مددنل حنلظددن دهدد224، ثددت التنىددت وددل ىددست وددل مىددمال وددل زاددد أودد   واددد )ت

، (43)لاحددداث ال اادد   نرلددن ونلفتدد  الااحسلنحدد  أمنمددن لدد  التددرااات حددالل  وممددش الهددال حن ددن
ل  محب ل  الحنرا  م  ن محنب اًمالا  ، ثت  اب واداد ،(44)الل  الت نا  اب طرىالس

 هال المحنب الاراج ًو  االىف مل أهت الأعدتالذي الحور 
المحدددب الحددد  الوددداح ن لددد  ملنل دددش الحدددداالالت الاللمدددست ال تدادددش ا ىدددسماش اللددد  

 .(45)أا ن محنب ال ىب المحنب اًمثن 
هددد( 221 -224،  ادد  ودل محمددد وددل  وددد ار ودل أودد  ىدداف )ت ثدت المدددائ  

لمؤلفددالل أ حن ددن لددد  الهددال مؤلددف م دد الر الدددد أمثددر ا ،(42)هددال  سمددش إاوددنري ملدددرالف
العددد عىددم ن مرغااددالث إلددب  محنوددن 222ال وددف اًال  مددل ذلدد  التددرل أذ ح ددنالزت محودد  

، ح دت مدد  م مال دش عىددت (42)  در م مال ددنت حىدب مددن ذمدره المددؤرخ  دنمر موددطفب
 -مل مؤلفنح  اله :

 محددنب أاوددنر الم ددنلتال محددنب أم ددنت ال ودد  محددنب وددفش ال ودد  ،لدد  أاوددنر ال ودد  -2
 حىماش الم نلتال. محنب   الد ال و  محنب

مثدد   ىددب عددراش محدنب اللوددنس وددل  وددد المطاددب محددنب أاوددنر ، لد  أاوددنر عددراش -2
 أو  طنلب الاللده ... ال 

 . ال مال ن ل  الدال ،م نم  اً راف الأاونر ال ىنا -2
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محددنب مددل حددزالج مددل  ىددنا الاافددنا محددنب حىددماش الاافددنا الم ددنهت  ،أاوددنر الاافددنا -4
ب حاب الاافنا محنب الاافنا الموار الذي اوحدأه مل أو  ومر الاحم  محن الأ منرهت
 . ونلملحوت

محدددنب  محدددنب ال مددد  محدددنب ال  دددرالال محدددنب الادددالارج ،أحدددداث م مدددش لددد  ا ىدددست -2
اطوش اًمدنت  اد  ودل أود  طنلدب المحود  إلدب  منلد  محدنب أاودنر الح دنج الاللنحد  

 . المحنب الداللش اللونىاش
ال دنت م دذ أادنت أود  ومدر الححدب أادنت  ثمدنل محدنب لحدالح  محنب لحدالح ،أاونر الفحالح -2

محددنب ثاددالر ال  ددد  اللدرا  إلددب أاددر أادنت  مددر محددنب لحدالح اراىددنل الأاوددنر أمرائ دن
 . محنب أ من  ال  د

إلب أم  محدنب مدل ىدم  ونىدت أمد  محدنب الااد   محنب مل  ىب ،اًاونر الاراوش -2
 . محنب و نا الملوش الالرهنل

 . مؤلفنح  ل  ال لر الالااش ،يأاونر الحنرا  ال لر  -1
محددنب ع ددنة أهدد  الووددرة محددنب ع ددنة أهدد  المدا ددش  ،محددب لدد  الحددنرا  الح ددنري -2

 . محنب  رب الدراهت الالورف محنب المدا ش محنب ممش
 م  ن متنلش ل  المالر ال وناح ن.. محب أاسعاش ال ارالاش -22

دادي ( ال ىدنئ  الواددهد224، )ت ثت ظ ر ولده زهار ودل حدرب ودل أود  ااثمدش
 .(41)اللسمش ا اونري ل  مل المحب محنب اللات المحنب المى د

 ثت مولب ول  ود ار ول مولب ول ثنوت ول  ودد ار ودل الزوادر ودل اللدالات
أداوددن المحددثن ال دن را ال ىددنوش لد  محنوددنل ال (  زاد  واددداد الهدال راالادش دهد222اال 222، )ت

 ن مححالانت المحب حات  اتال  موطفب من، (42)محنب ال ىب الموار المحنب  ىب عراش
 دددددالاا انودددددن  ادددددب الححدددددالالت لددددد  الدددددرالاوط التواادددددش ال ادددددب الحودددددداست لددددد  اطدددددالط 
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الالط  الزواري ون  نلش إلب ذل  أاونرا  ل ولدض ال اودانت ال نمدش ، (22)اً ىنب
 ل  ال نهااش الا ىست.

ثت الحىل ول مامالل مل و    ور ول علال الووري ا اونري ل  مل المحدب 
 .(22)لش المحنب الم ثرمحنب الدال 

( الحنلظ مل أه  الوودرة ده242، )ت (22)ثت ااافش ول اانط  ونب اللوفري
 ددا  ا مددنت الواددنري لدد  مددل المحددب محددنب الطوتددنت محددنب الحددنرا  محددنب طوتددنت التددراا 

أىدون   ال الأ  دنره  محنب حنرا  الزم   الاللر نل الالمر ب الاللمادنل محدنب أ دزاا التدرال
 .(22)آانح ال 

أمثددر المحدب رالا ددن مدل ودال محودد  لد  اللددنلت  نب الطوتددنت الالحدنرا  مدلالالدد محد
الحىاىددد  الحدددنراا  مدددل   دددش المدددل   دددش ثن ادددش  ا ىدددسم  الانودددش الا ددد  احدددنلظ  ادددب

  .لمؤلفنح  حلد مل المؤلفنت التدامش حنراان
 الفصل الثالث

 دراسة مقارنة بني مدرسة املدينة
 ثالث للهجرة.ومدارس العراق يف النصف األول من القرن ال

  دددد ال ظدددر إلدددب مدرىدددش المدا دددش المددددارس اللدددرا    دددد ااحسلدددنت مثادددرة ودددال 
المدرىدددحال لمدرىدددش المدا دددش م دددذ دادددال  التدددرل الثنلدددث لا  دددرة وددددأت ح دددلف لددد  منلدددش 
الم ددنالت  اددب اللمددس مددل مدددارس اللددرا  ودددأت حتددال  حدددرا ان لدد  الحددداث الالحددنرا  

 نلدد  ر ناددش لالاددت ومنلددش ودد الل  مددل عودد  اافددنا المنلددش الماددندال اللاماددش الانوددش الال ه
الطدد  مددل الددذهب ز ددش مددن ) و دد  اللوددنس للاددب ىددوا  المثددن  أل الااافددش المددأمالل مددنل

مددددل منلددددش الح ددددنرات إلددددب الح ددددنرة  (24)ا تدددد  مددددل المحددددب إلددددب اللرواددددش مثدددد  ومثدددد (
 ا ىسماش الانوش المحر مش م  ن.

درىدددش المدا دددش المدرىدددش ممدددش مددددارس اللدددرا  وددددأت ح دددحخ أ حدددنج حنراادددن افدددال  م
مثاددرا للاددب ىددوا  المثددن   ادد  وددل محمددد المدددائ    مدرىددش الددامل المدرىددش وددسد لددنرسال 
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 ثاث حا  المحب ل  الحدنرا  المح دالع محنب 222احد رالاد مدرىش اللرا  لدا  من اتنرب 
مرمزا  ادب الحدنرا  ا ىدسم  الأودال  واددة ملمدر ودل المث دب ل دال أا دن عدد ح دنالزه محود  

 22ح ددنالزت محودد   محددنب  وددف ن لدد  الحددنرا  الالوددنع  لدد  الااددش الال اددثت وددل  دددي 222
محنون اغاو ن ل  الحنرا  الالالاعدي الم ىالب ل  ولض اًحادنل إلدب مددارس اللدرا  ً د  

الثسثدال مدل  مدره  الل  الت نا ل    د الااافش المأمالل  اب واداد لحرة عاااش الاع د 
الوذال  امالل مؤلفال مدرىح  اللرا  عد  ملالا وال  ،محنب 22ح نالز اًاارة ل  واداد

 . الحنرا  الالااش الالحداث ال والي ال راف
ظ ددر لدد  ال وددف اًال  مددل التددرل الثنلددث لا  ددرة لدد  مدددارس اللددرا  المثنلددب 
الال ا  مل ال اوانت اللرواش ا ىسماش الالتونئ  اللرواش الموارة  ددا حادث أ دن   دسل 

ال دن  ال ادثت ودل  ،() ش ومن لا ن عراش عوااش ال و  محمددعوااش  روا 22 ال لالو  مل
 ممدن اللدت حاادالا محدب أود   وادد،  دي ل  محنب المثنلب مدل  اودانت أىدسماش مثادرة

ملمددر مددل المثنلددب الالح دد ار و اوددانت ا ىددسماش اللراتددش ححددب ا دد    دددمن حدداللب لددت 
لامن من دت المثنلدب ، (22)   لت اىات احد مل ح  اره ل  زمن  ا اارج ل  نزح  المثار أال

 ل  مدرىش المدا ش. الالح  ار ماحفاش
ا فردت مدارس اللرا   ل مدرىش المدا دش لمددارس اللدرا  أظ درت  ال دن  دادد 
مددل الدراىددش المنلاددش الا داراددش الاالعحوددنداش الاللمرا اددش الاال حمن اددش للاددب ىددوا  المثددن  

اراددش الالت ددنئاش الال ىددواش ( درس الماللددش مددل ال نحاددش ا ددهدد222، ال اددثت وددل  دددي )ت
المحاد  لدامل الا دع الاو دش  الاللمرا اش الوذال  امالل ال اثت ول  دي عدد اادحص ونلحدنرا 

هددد( درس لدد  محددنب اًمددالا  224، التنىددت وددل ىددست )ت أمددن، اًاللددب لاحددنرا  المحادد 
 الوددذال  ا ىددسماش ال تداددش دراىددش دعاتددش اًمددالر المنلاددش الالموددرلاش الالحددداالالت الاللمددست

امالل التنىت ول ىست مل الرالاد اًالائ  الذي درس اًمالر المنلاش الهال وذال  امالل عدد 
 ددنف وددواش  دادددة إلددب الحدددالال الحددنراا  لاوددو  الحدددالال الحددنراا  المددنل  رماددزة ال 

 . اممل االىحا نا    ن ل  الحنرا  ا ىسم 
اًال  مدل التدرل أمن الثتش ال دت الثتش لد  الىد د الالرالاادش الحنرااادش لد  ال ودف 

لنل مدرىش المدا دش وتدت محمىدمش و ظنم دن الدذي ظ در لد  التدر ال اًال   الثنلث لا  رة
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الالثن   لا  رة الذي اؤمد  اب ثتدش الىد د الاحودنل  مدل الدراالي إلدب الرالاادش ملحورحدن احدد 
ممدددن  دددا  دادددال  اًىدددنطار الارالادددش الالتودددص   دددرالط الرالادددش الحنرااادددش اًىنىددداش

أمددن مدددارس اللددرا  لحتواددت  ددرالط الىدد د الوددحح  ووددرالد عاادد   ،ب الحددنرا ا ىددرائاااش إلدد
ملااش ذال  الورالد ونل الحدث الحنراا  اممل ال ظدر ألاد  مدل  ددة  الا دب الال الل ل دش 
ححلب التنرئ الحما  ممن ى   داال  التوص الارالاش الالرالاانت ا ىرائاااش الاالىحطراد 

 المم  إلب الحنرا  ا ىسم .
ص مدرىش المدا ش منل اددالر حدال  اح دنهال رئاىدال أالل مدن مادنزي أل ااحون
أمن ، ( الثن ا ن الىار الوحنوش الالحنولال الرومن حنول  الحنولال) دداللحالح الرىال  محم

مدارس اللرا  لتد أظ رت ل ن  دة اح نهنت م  ن اال فحنح  حال الحنرا  اللنلم  لنل اثت 
المحدب أودال ، أمادش المحدب إاودنر الفدرس محب حدنرا  الل دت الو د  (ده222، )ت ول  دي

( محددب هددد222، ال وددر وددل مددزاحت )ت هددد( محددنب لحددالح أرما اددش222،  واددد ملمددر )ت
 . هد( محب ثاالر ال  د224، لحالح اراىنل الالمدائ   )ت

را  المحادد  حاددث أل المن ددت مدددارس اللددرا  عددد ىددوتت مدرىددش المدا ددش لدد  الحددن
مددد  مدددن اددددالر حالل دددن مدددل اًمدددالر هدددد( محدددب  دددل الماللدددش 222، )ت ال ادددثت ودددل  ددددي

 ل   دة مؤلفنت. اللمرا اش
ا  ح ددنه ملددال للاددب ىددوا مدددارس اللددرا  ا ددالو ن الححددزب إلددب طنئفددش أال تمن دد

 . المل مل  (الحىال ول  ا  ) المثن  منل ال اثت ول  دي ل  ماال   حال



 
 

   

 

ى
ىمراحلىالتدوونىالتاروخيى

 

ىد.ىرذودىلطوفىإبراهوم
 0202األولىكانونى(5)ىالعدد

  111 

 

 جملة آداب الفزاهيذي

 اخلامتـة
 -:من خالل ذلك كمه ما يأتي يستنتج

س اللدرا  حادث ظ در ال ادثت ودل  ددي   ددمن ظ ر وددا الحددالال المحاد  لد  مددار  -2
درس الماللددش الحددذا حددذاله مؤراددالل موددنر أمثددن  االزدي الددذي محددب حددنرا  المالودد  
لددد  التدددرل الراودددع لا  دددرة الالاطادددب الواددددادي الدددذي محدددب حدددنرا  وادددداد لددد  التدددرل 

   .الانمس لا  رة
ىددست  ظ ددالر الحدددالال المددنل  لدد  ودددانت التددرل الثنلددث لا  ددرة  اددب اددد التنىددت وددل -2

 . الذي الحور ال الاة اًاللب لاحدالال المنل 
ا  حدنج اللامدد  الحددنراا  لدد  التددرل الثنلددث لا  درة لدد  مدددارس اللددرا  افددال  إ حددنج  -2

 مدرىش المدا ش ل  ذال  الترل.
ظ ددالر المثنلددب ال ادد  مددل ال اوددانت ا ىددسماش لدد  مدددارس اللددرا  ومثددرة للاددب  -4

عوااش  رواش ومدن لاد  عواادش 22ثنلب مل ىوا  المثن   سل ال لالو   ن  ومحنب الم
 . عراش

 وتات مدرىش المدا ش ماحزمش ونلى د لامن حىنهات مدارس اللرا  ونلى د. -2
 ددلف الحدددالال الحددنراا  لدد  ال وددف اًال  مددل التددرل الثنلددث لا  ددرة لدد  مدرىددش  -2

 . المدا ش  اب اللمس مل مدارس اللرا  وداا اتال  أمثر لأمثر
اافددنا  اللددرا  را ددع لىددووال رئاىددال أالل مددن ح دد اع الحطددالر الحنودد  لدد  مدددارس -2

و دددد  اللوددددنس لاحدددددالال الثن ا مددددن اًرض الاوددددوش الالرغوددددش المال ددددالدة  اددددب ارض 
 .  اللرا 

 هذا ما جهذ عليه الباحث ومه اهلل العىن والتىفيق.

  الباحث
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 اهلىامش
                                                      

ال ن ددر دار  الطوتددنت الموددر ، هددد(،222ع )ت، محمددد وددل ىددلد وددل م ودد اوددل ىددلد، (2)
محمدددد ودددل إىدددحن  أودددال  اودددل ال ددددات، ؛ 222ص2ج  )ت، ودددس(، ودددندر، وادددرالت

 -ت 2221واددددددرالت) ال ن ددددددر دار الملددددددنرف، هددددددد( الف رىددددددت، 224)ت،  الفددددددرج،
أوددددال ومددددر احمددددد وددددل  ادددد  )ت،  ؛ الاطاددددب الوادددددادي،242ص 2ج (،دهدددد2421
)ت،  واددرالت ال ن در دار المحددب اللامادش، ست،حدنرا  واددداد أال مدا دش الىدد (،دهد422
 .211ص 1ج وس(،

 .242ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (2)

الحدنرا ، ال ن در دار  (،دهد242)ت،  أوال  ونب اللوفري الااث ، ااافش ول اانط، (2)
 .222ص2(، جده 2222 -ت  2222دم   الوارالت) التات المؤىىش الرىنلش،

 .211ص 1ج داد،حنرا  وا الاطاب الوادادي، (4)

 .242ص  2ج الف رىت، اول ال دات، (2)

حدددنرا  ا ىدددست الاللادددنت  (،دهددد 241 دددمس الددددال محمدددد ودددل احمدددد )ت،  الدددذهو ، (2)
؛ اودددل 2242ص 2ج  )ت، ودددس(، ال ن دددر الممحودددش الحالالتادددش الم دددنهار الاً دددست،

ححتاددد  دائدددرة  لىدددنل المادددزال، (،دهددد122احمدددد اودددل  اددد  ودددل محمدددد )ت،  ح دددر،
 وادددددرالت ، ال ن دددددر مؤىىدددددش اال امددددد  لامطوال دددددنت،2طولدددددش ف ال ظنمادددددش،الملدددددر 

 .222ص 2ج (،ده2422 -ت 2212)

االىدحالنب  (،دهد422أوال  مر االىدف ودل  ودد ار ودل محمدد )ت،  اول  ود الور، (2)
ال ن ددددر دار ال ادددد   ،2ححتادددد  محمددددد الو ددددنالي، طولددددش  لدددد  ملرلددددش اًوددددحنب،

 .22ص  2ج وارالت)ت، وس(،

 .22 2ص 2ج  لىنل المازال، اول ح ر، (1)
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ححتادد   الحددنرا  المواددر، (،دهدد222محمددد وددل إىددمن ا  وددل إوددراهات )ت،  الواددنري، (2)
؛ الحدددنرا  221ص 2ج لو دددنل)ت، وددس(، ال ن دددر دار الفمددر، الىدداد هن دددت ال دددالي،

، ال ن ددر دار الددال   الممحوددش دار 2طولددش  ححتادد  محمددالد إوددراهات زااددد، الودداار،
 وددد  ؛ اوددل  دددي،222ص 2هددد(، ج 2222 -ت 2222هرة )الحددراث، حاددب الالتددن

ححتاد  احادب ماحدنر  المنم  ل  ال لفنا، (،224ار ول  دي ول  ود ار )ت، 
 2ج (،دهددددددد2422-ت 2211) وادددددددرالت ، ا ل ن دددددددر دار الفمددددددر،2طولدددددددش  غددددددزاالي،

 .242ص

 .224ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)

محمدددد ودددل أوددد  ومدددر ودددل  ودددد  ي،الدددراز  عمطدددر: التمطدددر مدددن اودددنل لاددد  المحدددب، (22)
 ال ن ددر ممحوددش لو ددنل  ن ددرالال، ححتادد  محمددالد ادنطر، ماحددنر الوددحنح، التدندر،
 .222ص 2ج (،ده2422 -ت 2222وارالت)

 .224ص 2الف رىت، ج اول ال دات، (22)

ال ن دددددر دار اللادددددت  ،2طولدددددش  الحدددددنرا  اللروددددد  الالمؤرادددددالل،  دددددنمر، مودددددطفب، (22)
 .222-222ص 2( جده2222 -ت 2222وارالت) لامسال،

 .222 -222ص 2ت. ل. ج (24)

 .224ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)

 .242ص 2ت. ل. ج (22)

-ت 2214واددرالت ) ، ال ن ددر دار الفمددر،2طولددش  ح ددذاب الح ددذاب، اوددل ح ددر، (22)
الرىددددنلش المىددددحطرلش  ؛ المحددددن  ، محمددددد وددددل  لفددددر،222ص  2هددددد(، ج 2424

د الم حودددر محمدددد الزمزمددد  المحدددن  ، ححتاددد  محمددد لوادددنل محدددب الىدددحش الموددد فش،
 2ج (،دهدددد2422-ت 2212واددددرالت) ال ن ددددر دار الو ددددنئر ا ىددددسماش، ،4طولددددش 

 .222ص
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 2ج الرىددددددنلش المىددددددحطرلش، ؛ المحددددددن  ،242ص 2ج  الف رىددددددت، اوددددددل ال دددددددات، (21)
 .222ص

 2ج الرىدددنلش المىدددحطرلش، ؛ المحددن  ،224ص 2ج الطوتددنت المودددر ، اوددل ىدددلد، (22)
 .222ص

 .224ص 2. جت. ل (22)

 .222 ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)
 .222ص 2ج  الالمؤراالل، الحنرا  اللرو  موطفب، (22)
 دددسل الدددالرا : هدددال  دددسل ودددل متودددالد ال دددلالو  )ت، لددد  أالائددد  التدددرل الثنلدددث  (22)

مدددنل اطلدددل  الوراممدددش،ال لا  دددرة( مدددنل ا ىددد  لددد  وادددت الحممدددش لار ددداد الالمدددأمالل 
حدنرا  اللرود   ؛ مودطفب،222ص 2ج الف رىدت، ،اودل ال ددات ونلتونئ  اللرواش،

 .222ص 2ج الالمؤراالل،

، 2الدددالال  ونلاللادددنت، طولدددش  هدددد(،224ودددسح الددددال اااددد  اواددد  )ت الودددفدي، (24)
 .2122ص 2ج ال ن ر مراحز  حناز)ت، وس(،

ححتاد  محمدالد  (، الم درالحال،دهد 224محمد ول حونل ول احمدد )ت اول حونل، (22)
 .22ص2ج  حاب)ت، وس(، دار الال  ،إوراهات زااد، ال ن ر 

 .22-22ص2ت. ل. ج  (22)
 .22ص 2ج لىنل المازال، اول ح ر، (22)

 .242ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (21)
 -ت 2222، )2طولددددش ححتادددد  الىدددداد  ددددرف الدددددال احمددددد، الثتددددنت، اوددددل حوددددنل، (22)

 ححتادد  محمددد  الامددش، حتراددب الح ددذاب، ؛ اوددل ح ددر،222ص 2ج هددد(،2222
 .242ص 2ج ىالران)ت، وس(، ل ن ر دار الر اد،، ا2طولش

 .222ص22ج  الاطاب الوادادي، حنرا  واداد، (22)
 .22ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)
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 .222-222ص 2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراالل، موطفب، (22)

حدددنرا  وادددداد، ج  ؛ الاطادددب الواددددادي،222ص 1ج الحدددنرا  الموادددر، الوادددنري، (22)
 (،دهدد 221  وددد الددرحمل وددل  ادد  وددل محمددد )ت، زي،؛ اوددل ال ددال 212ص 22

، ال ن دددر دار المحدددب 2طولدددش  ححتاددد   ودددد ار التن ددد ، ال دددلفنا الالمحدددرالمال،
لىددددددنل  ؛ اوددددددل ح ددددددر،222ص 2ج (،دهدددددد2422 -ت 2212اللاماددددددش، واددددددرالت)

 .222ص 2المازال، ج

 .222ص  2ج الف رىت، اول ال دات، (24)

 ححتا  محمد  الامش، اش ل  المحب الىحش،المن ف ل  ملرلش مل ل  رالا الذهو ، (22)
 2(، جدهددددددد2422 -ت 2222)  ددددددددة ال ن دددددددر دار التوادددددددش الثتنلادددددددش ا ىدددددددسماش،

 .224ص 2ج لىنل المازال، ؛ ول ح ر،221ص

 .12ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)

 .222ص 2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراال، موطفب، (22)
ححتا   ودد  ال لفنا المونر، هد(،222محمد ول  مر ول مالىب )ت،  اللتاا ، (21)

 2(، جدهدد2424 -ت 2214لو ددنل) ، ال ن ددر دار المحددب،2طولددش الملطدد  أمددال،
ال ددددرح  هددددد(،222)ت،  محمددددد وددددل إدراددددس الددددرازي ؛ اوددددل أودددد  حددددنحت،222ص

(، دهددد2222-ت  222 2) وادددرالت ال ن دددر دار أحادددنا الحدددراث اللروددد ، الالحلددددا ،
المنمددددد  لددددد   اودددددل  ددددددي، ؛222ص 1ج الثتدددددنت، ؛ اودددددل حودددددنل،222ص 2ج

 .2ص 2ال لفنا، ج
 .222ص 2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراال، موطفب، (22)

 .224-222ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (42)

 .222ص  2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراال، موطفب، (42)

 .224-222ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (42)

 .222ص 2ج الطوتنت المور ، اول ىلد، (42)
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 اددنعالت وددل  وددد ار اددنعالت الحمددالي، د ونل ددنت م ددرلش  اددب الوحددر،طرىددالس: وادد (44)
 4ج )ت، ودس(، وارالت ال ن ر دار الفمر اللرو ، مل ت الوادال، هد(،222)ت، 
 .22ص

 .222ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (42)
ال ن ددر  حددنرا  الرىدد  الالماددال ، هددد(،222محمددد وددل  راددر وددل ازاددد )ت الطوددري، (42)

 ؛ اودددددل مثادددددر،224ص 2ج هدددددد(،2422 -ت 2212الت)وادددددر  ممحودددددش الملدددددنرف،
ال ن ددددر ممحوددددش  الودااددددش الال  ناددددش، (،دهدددد224إىددددمن ا  وددددل  مددددر وددددل مثاددددر)ت، 

 .222ص 22وارالت)ت، وس(، ج الملنرف،

 .212-212ص 2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراالل، (42)

 ؛222ص 2الف رىدددت، ج ودددل ال ددددات، ؛422ص 2ج الحدددنرا  الموادددر، الواددنري، (41)
الحلددا  الالح درا  لمدل ادرج  هدد(،424ىداامنل ودل اادف ودل ىدلد )ت،  الون  ،

ال ن در دار  ،2طولدش ححتاد  أودال لونودش حىدال، ل  الوانري ل  ال نمع الودحا ،
 .412ص 1ج (،ده2422-ت 2212) الرانض الاالاا،

 2ج ؛ اوددددددل ال دددددددات، الف رىددددددت،422ص  2الطوتددددددنت الموددددددر ، ج اوددددددل ىددددددلد، (42)
 .211ص 2ال، ج؛ اول ح ر، لىنل الماز 222ص

 .222ص  2الحنرا  اللرو  الالمؤراالل، ج (22)
 2ج ؛ موطفب، الحنرا  اللرو  الالمؤراالل،221ص 2اول ال دات، الف رىت، ج (22)

 .222ص

 2الرىددددددددددنلش المىددددددددددحطرلش، ج المحددددددددددن  ، ؛ 222ص  2ج الددددددددددذهو ، المن ددددددددددف، (22)
 .222ص

 .224ص  2اول ال دات، الف رىت، ج (22)
 .2122ص 2انت جالوفدي، الالال  ونلالل (24)

 22ص  2الف رىت، ج اول ال دات، (22)
Abstract 
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While transmission success from Al-madina Al-munawara 

to Iraq in reign of imam Ali Ibn Aby Taleb (consent god of him) 

after that to Demascus in reign of Moawya bn Aby Suffian after 

that to Baghdad in reign of Abo jaafer Al-Mansor untill began 

school of Al-madina decrease scientific production commonly,on 

reflex Al-sham school and Iraq school started scientific 

production increase specially notation of conversation of onal 

prophet and Islamic history.By successors,in that period Baghdad 

school bring scientists of Al-madina,Al-sham and faris schools 

until said about Baghdad in world mother. 

And by urgent needed for dictinerate &conversation of 

prophet and pass tow century notation of prophet 

conversation,explaining and historical notation specially mixed 

the right to the fouls head to appearance of emams Al-jareh 

repairment which are historicans&conversation in same time 

example madaine,he is historical and one of emam Al-jareh 

repairment,Yahya bn moean, Ahmed bn hanble , Al-bokhary and 

Muslim &others of the best. 
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 جتاه ليبيات سياست الوالياث املتحدة األمريكي
(1591- 1595) 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعطوةىمساهرىحمدىالعبوديم.م.ى
ىن

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتـارو ىقسمىالاآلداب/ىكلوةى/ىجامعةىتكروت

ىن

 :التمهيد
 بخ فػػػَّ في  بخبػػػن  ػػػـ  كػػػف  ن خػػػ  عػػػف  ػػػن ،عكػػػا انكػػػنف بععاػػػؤ خيػػػ  ا اػػػؤ  بف

ا انطقػػ  خػػؿ إ ناػػن حناػػت خهكػػـ ارحياػػن ا حل افػػو خػػير  هاقػػ  ا راػػؿ خػػبف  ػػانؿ أف بقبػػن 
 .رسنهؿ ا خه  ا ا رسط ،رخبف ا خاياف ا راحي  حنرب ا اه اء ا كخ ى ،ررايي ا نبؿ

ر خػػ ع أيابػػ  ا ارحػػو ا هبػػري ا ػػيي  ه اػػؤ  بخبػػن بػػاف ا ػػرطف ا ي خػػو رأف بقبػػن 
رخن نسػػخ   رر خبػػبف  ،ا ي خػػو را الػػ ب ا ي خػػو ب ػػكؿ هاقػػ  ا راػػؿ خػػبف ا ا ػػ ؽ كرنػػؤ

ريػػو  ه ػػؿ  ػػنط ًن اػػف  ػػراطم ا خهػػ  ا ا رسػػط  ،فابخبػػن رانػػي ا قػػيـ كننػػت خراخػػ  أف بقبػػن
كاػن أناػن  ا ػي عاقػًن فػو ا اػه اء ه ػن  اػػؿ  ،باثػؿ عاػن نهػر ثاػث سػراهاؤ ا حنرخبػ 

اػػػف أيابػػػ  األاػػػ  ا ػػػيي عاي  ،رب اػػػؼ انن اػػػن خن ع ػػػياؿ ،ا ػػػن حاػػػب أف بقبػػػن ررسػػػطان
 .ا ارحو ا هبرب  فو عا  ا طب اف را  ي بب عابؤ

 ػػـ    اػػؼ سبنسػػب  ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ   حػػنس  بخبػػن عػػف سبنسػػ ان  حػػنس 
حاباب  ر حن ب  ،خنحو يرؿ ا انطق  ر  اثؿ األيياؼ  ،ريو سبنس  يات أيياؼ هبرب  را 

رانػػػو اسػػػ ل ؿ  ،نً ا هبربػػػ  فػػػو هػػػيين األينػػػن فػػػو انػػػو اسػػػ  ياـ أ ابػػػو  بخبػػػن عسػػػك ب
خبناػػن  كػػع ا اػػيؼ ا حاباػػو عاػػن  ،ارا ييػػن  ناػػ  ا ػػنجط اػػف حننػػب ا  هػػني ا سػػرفب و
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را خقػػنء عاػػن  ػػيفؽ ا ػػنجط  ، قابػػؿ اه اػػنؿ ن ػػرب هػػ ب ع خبػػ  اػػو ا كبػػنف ا اػػابرنو
رهانبػػػػػ  ااػػػػػن ن  ػػػػػ كنت ا ػػػػػنجط  ،ا ابخػػػػػو ا ػػػػػن األسػػػػػراؽ ا ل خبػػػػػ  رخ سػػػػػين  ان جبػػػػػ 

%( اػػف نجػػط  بخبػػن را خقػػنء عاػػن 99  ػػو  سػػ لؿ انبعبػػي عػػف  األا بكبػػ  ا ينااػػ  فباػػن را
 رحؤ ا هكرا  ا ابخب  نهر ا ل ب ا ن ا اػيى ا ااكػف را هبار ػ  يرف  بػرعان  سػبط ة 

 .حرة اينيب  را يفنع عنان بي أي يحـر  ن حو
ظاػػػػت  حػػػػن ة ا ر بػػػػنت ا ا هػػػػية األا بكبػػػػ  اػػػػو  بخبػػػػن  يكػػػػا ا نجػػػػري ا سبنسػػػػو 

ا ح انيب  را اخ بن ب  ا اس اية اف    بجنت ا  اج  اف ا ايرننت ا اخ بن و را  راخط 
راف ينن سرؼ ب كع ا خهث عان  ،ا ح انيب  را قراعي ا يسك ب  را س ثان ات ا نجطب 

حرانػػػػب سبنسػػػػ  ا ر بػػػػنت ا ا هػػػػية ا ا بكبػػػػ   حػػػػنة  بخبػػػػن را  قػػػػن ب ا ابخػػػػو اػػػػو ا ػػػػ رع 
بػػػن رايا ة ا ر بػػػنت ا ا هػػػية ا ا بكبػػػ   يػػػنـ ابعناػػػنر  رخهػػػث ا  جنحبػػػ  ا يسػػػك ب  خػػػبف  بخ

فبػػػػػػػ  عػػػػػػػف  نػػػػػػػنرؿ ا حرانػػػػػػػب ا ح اػػػػػػػنيب  خػػػػػػػبف ا خاػػػػػػػيبف  سػػػػػػػبان حننػػػػػػػب  ،7957
 .ا س ثان ا نجطو انان
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 بدايات التىجة األمريكي حنى ليبيا اوال:
ران سبكرف  ،أي كت ا ر بنت ا ا هية األا بكب  األياب  ا هبرب   اقن ة ا ف بقب 

ر اػػيا أ ػػيت عاػػن عن قاػػن ربػػو  ،و ااػػن   نظػػنـ ا  أسػػان ب  ا يػػن او اػػن اػػف ير  فػػ
فه ػن نانبػ  ا  اسػبننت اػف ا قػ ف ا ي ػ بف ، ي اس  حيب    سـ سبنس ان  حػنس ا انطقػ 

 ػػػـ  كػػػف ا ر بػػػنت ا ا هػػػية األا بكبػػػ   ا اػػػؾ حنعػػػية  سبنسػػػ ان ا  ن حبػػػ   اراحاػػػ  خاػػػياف 
عاعاػػ   ،(7 ن أسػػنا نظ بػػ  اػػؿء ا جػػ اغ كػػف سبنسػػ ان كننػػت اخنبػػ  عاػػ، ا قػػن ة األف بقبػػ 

 .(2 خ نان حني ة عان  رحبؤ اح ى األهياث فو ا خاياف األف بقب 
ان احت ا ر بنت ا ا هية األا بكب  انػي نانبػ  ا هػ ب ا ين ابػ  ا ثننبػ  رخػيابنت 

ري ػؾ  اػن   ػكاؤ ا انطقػ  اػف أيابػ  ، ا  اسبننت سبنس  رابه  ا حنس ا   ؽ األرسط
س  أب ـ اه بنطو اف ا نجط   ا حب  اي  ا اؾ عيي اف يرؿ ا   ؽ األرسطاح انيب  را 

اان اف  ،را يي  ي اي عابؤ ايظـ ا خاياف األر خب  را ر بنت ا ا هية ا ا بكب ، ا ين او
ا ننهب  ا س  ا حب  ف نظ  ا ن ا انطق  خ نان اهر  ينـ فو ا اننفس  ا بير رحب  خبنان 

سػػات ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  األحطػػن  ا ي خبػػ  هسػػب ح ،(3 رخػػبف ا  هػػني ا سػػرفب و
 سبنس ان عان ث ث  أحسنـ:

ر  ابػػع يػػيس ا ػػيرؿ ، ا ػػيرؿ ا ثر بػػ :   ػػاؿ ااػػ  رسػػر بن را يػػ اؽ را حعا ػػ  را ػػباف - أ
 .خسبنس  ا  هرؿ ا ثر ي راباان ا ن ا  ينرف او ا ك ا  ا   حب   ا  هني ا سرفب و(

ر  خػػو يػػيس ، ا كربػػت راأل يف را الػػ ب را سػػيريب ا ػػيرؿ ا اهنفظػػ : ر  ػػاؿ  بخبػػن ر  - ب
 .ا يرؿ سبنس  ا  طر  را  ق ب إ ن ا ك ا  ا ل خب 

 (4   اؿ  خننف ر رنا را سرياف :ا يرؿ ا اهنبية - ج
رحػػيت ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  فػػو  بخبػػن أناػػن أكثػػ  ا ػػخ ي ا ي خبػػ  اسػػ ق ا ًا 

رعاػن أسػنا ، جنيباػن ا  ػؤرف ا  ن حبػ ر ،  ي اناان ار   كبعين عان ا  ؤرف ا يا ابػ 
ركننػت ، (  ينرنػًن كخبػ ًا خػبف هكػرا و ا خاػيبف7969ه ن 7957ي ؾ  ايت ا اية خبف 
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ا ر بػػػػػنت ا ا هػػػػػية األا بكبػػػػػ  ه باػػػػػ  عاػػػػػن  خػػػػػط  بخبػػػػػن خيػػػػػيي كخبػػػػػ  اػػػػػف ا اينيػػػػػيات 
 .(5 را  جنحبنت ا نجطب  را يسك ب  ه ن  باف ا سبط ة عابان

 ا راحي األا بكو أرنقط  ا نطػ ؽ خن حػنس ع ح اػن اػو كننت ا نقط  األسنسب  
ري ػػػؾ عنػػػيان انهػػػت خ بطننبػػػن ا ر بػػػنت ا ا هػػػية األا بكبػػػ  7943 بخبػػػن  يػػػري ا ػػػن عػػػنـ 

ركننت فو ، ا هؽ فو اس  ياـ اطن  ابطن و حيبـ  س ل  ؤ اثننء ا ه ب خاج  اؤح  
رحػي  ،ننبػن ا هابػؼ ا قػري  ابخبػنخياب   ػيا اان فػو ا انطقػ   ي اػي اع اػنيًا كابػًن عاػن خ بط

ارافق ػؤ  خؿ اخيى، أنؤ هابؼ خ بطننبن (6 (7969-7957اعاف ا ااؾ إي با ا سنرسو 
رهاػات خ بطننبػن عاػن ، عان  يببف ارظجبف خ بطننببف فو ا  اؼ ا اؤسسنت ا ابخبػ 

كػننرف ا رؿ 24اا بنعات كثب ة ه ن خيرف عقي ا اينيػيات رخيػي إعػ ف ا سػ ق ؿ فو 
رحػػػي رعػػػيت خ بطننبػػػن خ قػػػيبـ ايرنػػػنت ان بػػػ    ي بسػػػو فبػػػً  عػػػف رعرييػػػن ، (7957

رحػي أعطػن يػيا ا ػيعـ ا خ بطػننو ، خبانف  طػنء ا يااػ  ا ا يار ػ  رسػي عحػع ا اراعنػ 
هؽ ا   اؼ عان ان ب  ا خ ي رحي  ػرهظ  ػ ؿ عبػن ة خيثػ   ناخ  ًا كو  انن اس  ن با

ر بػػػرع ، جبف فػػػو خ حػػػ  اػػػف ا خ بطػػػننببفأف اكثػػػ  ا اػػػرظ 7952األاػػػـ ا ا هػػػية عػػػنـ 
 .(7 ا هكرا  ا ابخب   ااس  ن بف األحننب

أ يت ا ر بنت ا ا هػية األا بكبػ   نظػ  ا ػن  بخبػن اهػر  ا  كػنع بحػب ا  ر ػؿ 
رخػػػيأت  ظاػػػ  ا حنيػػػنت حيبػػػية فػػػو ا سبنسػػػب  ا  ن حبػػػ  األا بكبػػػ  را ياػػػؿ عاػػػن  ،فبػػػؤ

ركػنف اهػر   اسبنسػ  ا اي اػية  ،و  بخبػنب ر ة اس  ياـ أسن بب اكث  ا رن   ا لالؿ فػ
فػػو ا انطقػػ  ب  كػػع عاػػن بػػ ر ة إن ػػنء نظػػنـ يفػػنعو إحاباػػو اػػ  خط خن ايسػػك  ا ل خػػو 
خ كؿ عػنـ را هنحػ  إ ػن بػ ر ة ا ياػؿ عاػن  قربػ  ا انػنطؽ ا  ػو بيػيرنان عاػن اق خػ  

 .(8 اف هيري ا ك ا  ا   حب 
اػػو نانبػػ   تا بػػط اخن اػػف  اػػؾ ا اننطؽ ا انطقػػ  ا ي خبػػ ( ا  ػػو ظاػػ ت فباػػن

Truman فسػػن عت ا ػن إعػػ ف اػن عػػ ؼ خاخػيأ    راػػنف(، ا هػ ب ا ين ابػػ  ا ثننبػ 
 9)، 
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فرحػػيت ، 7948ثػػـ اعيايت ا بػػط اخنت عاػػن اثػػ  حبػػنـ ير ػػ  ا كبػػنف ا اػػابرنو عػػنـ 
فسن عت ا ػن إ ن ػنء ، ا ر بنت ا ا هية األا بكب  خنف ا انطق  اي ب   ا ط  ا  برعو

رهانب  ا اان ن ،  انو  رطبي ا سبط ة ا  برعب  7949عنـ  (79 طاسوهاؼ  انؿ األ
 .األا بكب  را ل خب  فو ا انطق 

كػػػنف ا ػػػ ف  ا ااػػػ ي  ا ػػػ رع ا ػػػيفنع عػػػف ا  ػػػ ؽ األرسػػػط سػػػخخًن فػػػو  يثػػػ  
ا خ بطننبػػ  هػػرؿ ا حػػ ء عػػف ااػػ  فػػو ا رحػػت ا ػػيي ه اػػت  -ا اجنربػػنت ا ااػػ ب 

رطبي ر  سبخ رحريين فو ا  انؿ ا ف بقػو ري ػؾ فبؤ ا ر بنت ا ا هية األا بكب  عان  
 24اػػف  ػػ ؿ  رحبػػو ا جنحبػػ  عسػػك ب  اػػو ا هكراػػ  ا ابخبػػ  فػػو بػػـر إعػػ ف ا سػػ ق ؿ  

 .(77 (  اؾ ا  جنحب  ا  و هظبت خ ايبؽ ا خ  انف ا ابخو عابان7957كننرف ا رؿ
في ا سػػ  ر اء ا  اسػػؾ ا ابخػػو فػػو  اػػؾ ا اػػية خػػن ل ب يػػو ا هن ػػ  ا   ِ ح اػػنيب  إ 

فقػػػػي أكػػػػيت ا  قػػػػن ب  أف  بخبػػػػن فقبػػػػ ة حػػػػيًا ر ي اػػػػي عاػػػػن ، ا  ػػػػو كننػػػػت  اػػػػ  خاػػػػن ا ػػػػخ ي
رايػػيؿ ا ن ػػنج ، ا اسػػنعيات ا  ن حبػػ  رعاػػن ا  جنحبػػنت ا يسػػك ب  اػػو ا قػػرى األحنخبػػ 

 .(72 % اف ا سكنف اابرف99او هيرث حجنؼ هني راف ، ان ج 
 ابخػػو فػػو  اػػؾ ا اػػية ا  ػػػو  اػػؾ األسػػخنب كننػػت ا اسػػرغ أعاػػنـ اػػػننيو ا قػػ ا  ا

اػػرطم حػػيـ  الػػ ب كػػنف ا لػػ   اناػػن ا هاػػرؿ عاػػن ا ا بػػنعات ا  ػػو  يفيػػ اـ   قػػيبـ
 ااػن خن نسػخ   الػ ب فػنف ا ارحػو ا هبػري ، ؤيي ا ن  فو ا اسػ رى ا ايب ػو  اجػ ي ا ابخػو

 ابخبػػن حيػػؿ اناػػن نقطػػ  حػػيب  اقػػرى ا ل خبػػ  اػػف حاػػ  رنقطػػ   ا ػػ ث  خن اػػي ا قػػراو اػػف 
فخيػػي ا عػػ ف عػػف  (73 ا ااػػ ي ا ا اثػػؿ خن سبنسػػب  ا نناػػ ب  اػػف حاػػ  ثننبػػ ا حننػػب 

هيثت  لبػ ات فػو ا انطقػ  ركػنف أخ عيػن   احػو ا ػير  ا خ بطػننو 7952 ارع  23ثر ة 
  نسػػ   (74 (7967-7953ر قػػيـ ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  عاػػن اثػػ   سػػاـ إبعناػػنر  

ا ػيي  كػع اي اناػؤ عاػن انطقػ  ، (7953وفو كػننرف ا ثػنن ا ر بنت ا ا هػية ا ا بكبػ 
 Johnا   ؽ األرسط ر حان ي ؾ اف   ؿ خيثؤ رعب   ن حب   حرف فرس   يا ا( 
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Fostet Dallas
ا يي عا   بخبن رأكي أف ه ب  رأعاف ا ين ـ بكاف فو أياب  ا ارحو  (75  

 .(76 ا س  ا حو  اانطق 
األا بكب  فقي حنات خيقي خ بطننبن ربو هي   ه كنت ا ر بنت ا ا هية  هنر ت

فػػو خنلػػنعي را ػػ اات عاػػن سػػخو اػػراي را جنحبػػ  7953 اػػرع  29اينيػػية اػػو  بخبػػن فػػو 
را جنحبػػ  ان بػػػ  اكرنػػػ  اػػػف  اػػػا اػػػراي ، اػػػنية رث ثػػػ  ا هػػػؽ 35عسػػك ب  اؤ جػػػ  اػػػف 

ناػػت عاػػن  هػػن ؼ بقػػرـ خػػبف ا طػػ فبف سػػراء فػػو ، عناػػنً  (29ركننػػت اػػية ا اينيػػية  
رحػػي أ نهػػت يػػيس ا اينيػػية ، اقنخػػؿ اسػػنعية ان بػػ   ابخبػػن ،اسػػانا هػػ ب ار فػػو أي نػػعاع 
فبػً  عػف ا ػ افان عاػن ، اػف حخػؿ خ بطننبػن راألاف را  حنخ ، ا  ي ؿ فو ا قبنء ا ابخو

 .(77 رحي حرخات ا اينيية خاين ب   يبية اف ا قرى ا رطنب  ا ابخب ، ا ابعانب  ا ابخب 

اػػػػػػػية هكػػػػػػػـ هكراػػػػػػػ  اهاػػػػػػػري اا ػػػػػػػنعت ا ي حػػػػػػػنت ا ابخبػػػػػػػ  ا خ بطننبػػػػػػػ   ػػػػػػػ ؿ 
 ػػػػػخنط  78-7957كػػػػػننرف ا رؿ  24ا هكراػػػػػ  ا رعا بػػػػػ  األر ػػػػػن  اػػػػػف  (78 ا ان اػػػػػ 
ا  اف  اػؾ ا سبنسػب  ، ( خن  قن ب راهنر     سبخ ا ي حنت ا ػن اخيػي هػي ااكػف7954

  نسػػػػػ  ا ػػػػػرعا ة فػػػػػو  (79 أ ػػػػػيت   لبػػػػػ  ا ػػػػػن هػػػػػي اػػػػػن اثػػػػػ   سػػػػػاـ ااػػػػػطجن خػػػػػف هاػػػػػبـ
نء ع حػػػ  اػػػياح  ر يػػػنرف اػػػو ا ر بػػػنت ا ا هػػػية ( را  ػػػو  ابػػػعت خخنػػػ7954نبسػػػنف77 

را  و  ـ  ق ا  عان ا اسنعيات ا ح انيب  خػؿ  بػانف اسػنعية ا ر بػنت ، األا بكب 
 (29 ا ا هية األا بكب   هؿ ا ك ت  بخبن ا اياق  او ف نسن رابطن بن را يرؿ ا احنر ة

هػػػػػية خسػػػػػخب سبنسػػػػػ  ااػػػػػطجن خػػػػػف هاػػػػػبـ حبػػػػػيت  بخبػػػػػن خ خيب اػػػػػن ا ر بػػػػػنت ا ا 
اابػػرف ير  ا  قسػػـ عاػػن ع ػػ بف عناػػًن  49األا بكبػػ   قػػنء اسػػنعيات ان بػػ   قػػي  خنهػػر 

( عاػن اف  كػرف 7969ا ػن 7954أ خي  ا بػبف ير  ا  اػية سػت أعػراـ اف فبً  عف
رنن ػت اسػنعية ا ػ ى ، ا يفينت سػنرب  فػو  ػكؿ ا ػ رعنت  يػيين  حنػ   بخبػ  أا بكبػ 

ا ػػؼ طنػػن اػػف ا قاػػن  سػػاـ ه ػػن  24ي ػػؾ خ قػػيبـ    جبػػؼ اثػػ  ا حجػػنؼ ا ػػيي اح نهاػػن ر 

 
 

   

 

ى سواسةىالوالواتىالمتحدةى
ىاألمـروكـوـةىتجـاهىلوـبوا

 

ىمساهرىحمدىعطوةم.م.
 0202األولىكانونى(5)ىالعدد

  022 

 

 الفراهيديجملة آداب 

كػػػننرف  37رحػػػي نن ػػػت ا  جنحبػػػ  ا ااػػػنيح  اػػػف حخػػػؿ ا هكراػػػ  فػػػو  ،7954نانبػػػ  عػػػنـ 
 .(27 7954األرؿ 

كنف ا خن ن رف بنظ  ا ن ا قراعػي ا يسػك ب  األا بكبػ  فػو  بخبػن عاػن أناػن  أا 
 wheelusا حسػػ    نجبػػي سبنسػػ ان فػػو ا انطقػػ  ركننػػت حنعػػية  رباػػرا(

اػػف أيػػـ  (22 
رخ عت ييس ا قنعية أكث  عنيان أ اقت ا ر بنت ا ا هية  ،ا قراعي ه ن خياب  ا سخيبننت

ركننػػت أيابػػ   اػػؾ ا قنعػػية  كاػػف  (23 األا بكبػػ  حنعػػي ان ا يسػػك ب  فػػو ا الػػ ب ا ل خػػو
ر اثػؿ اهطػ   (24 خ نان نقط  ينا  اف خبف ساسا  ا قراعي ا اهبطػ  خن  هػني ا سػرفب و

رحػػؼ فػػو انطقػػ  ا خهػػ  ا ا رسػػط  بػػانف ا  جػػرؽ ا حػػري فػػو ا انطقػػ  خػػبف عسػػك ب   ا 
ا سػيريب  را الػ ب ا ا ػبف  رحػي خااػن حراعػػي عسػك ب  أا بكبػ  اػف  ػ نان  سػابؿ عاابػػ  
 إ نعاؿ ا قرات  اياؿ فو ا انطق  ريػو ا كػع  ا ػي بب عاػن ا ايفيبػ  را اػرا بخ  اسػ ح

 .(25 ا حري األا بكو فو أر خن
ى فػػػو ا قراعػػػي ا يسػػػك ب  اػػػر يًا اح اػػػنيبًن اااػػػًن ر ػػػـ  نظػػػ  ار كننػػػت  بخبػػػن  ػػػ  

 هػػنرؿ احػػ ي ا  جكبػػ  خػػنف  اػػؾ ا قراعػػي يػػو سػػبط ة اخن ػػ ة  ار بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  
ناػن أ ػيت ا حننػب ا ح اػنيي، ريرؿ أر خن عان خ ييػن رحػيت خػنف ، خيػبف ا ع خػن  را 

ا اخن ػ ة ر بػ  ا اخن ػ ة اثػؿ  ػػرفب   اػؾ ا قراعػي سػ قـر خ ػرفب  ا اسػنعيات ا ح اػنيب  
فبػػً  عػػف  ،فػػ ا ا ياػػؿ  اياػػنؿ ا ابخبػػبف رعبػػنية ا طاػػب عاػػن خيػػ  ا ان حػػنت ا ابخبػػ 

ا هاػػرؿ عاػػن ا   ببػػي ا يخارانسػػو األا بكػػو فػػو ا قبػػنبن ا ابخبػػ  ا  ن حبػػ  ا اياقػػ  اػػو 
 ػػنجط ف نسػػن هػػرؿ ا هػػيري ا ابخبػػ  ا حعا  بػػ  ا  ػػو  اثػػؿ هػػيري ه حػػ   ق خاػػن اػػف هقػػرؿ ا

كان أف ف نسن كننت   اا اسنعيا ان  ابخبن  ر ب  فعاف   عارؿ ، ا حعا  ب  ا اه ارب 
 .(26 نرعًن اف ا سبط ة  ب  ا اخن  ة عابان
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اػو ا ر بػنت ا ا هػية أعطػت  7955أف  رحبو ا جنحب  ا قراعي ا يسك ب  فو آب
حخاػػن هػػؿ را  ػػو  ػػـ خار ،  بخبػػن رسػػبا  بػػلط عاػػن ف نسػػن ه ػػن  بػػ ت ربػػيان فػػو فػػعاف

ا ػػكا  ا هػػيري ر ياػػي ا ط فػػنف خيػػيـ ا بػػ ا  خااػػن ن ا طػػ ؼ ا  ػػ  فػػو ا احػػن ت 
 .(27 ا ير ب  اقنخؿ اسنعية ان ب   قياان ف نسن  ابخبن

أاػػػن اػػػو ا حننػػػب ا بطػػػن و فقػػػي طن خػػػت  بخبػػػن خ يرببػػػنت ا نرعػػػ  اناػػػن ن بحػػػ  
كػػنت ا ااػػني ة رعػػف األبػػ ا  ا  ػػو أاػػنخ ان أثنػػنء ا هػػ ب ا ين ابػػ  ا ثننبػػ  رعػػف ا اا ا

ركننػػت ن بحػػ   اػػؾ ا اطن ػػب اف عقػػيت 7934ا ثػػن  ا  ػػو نقاػػت ا ػػن ابطن بػػن انػػي عػػنـ 
 ػػػـ خارحخاػػػن  هربػػػؿ كنفػػػ  ا هقػػػرؽ فػػػو األاػػػ ؾ  7956 سػػػرب  فػػػو كػػػننرف األرؿ عػػػنـ 

ا بطن ب  ا ينا  راألا ؾ  ب  ا قنخا   ا ا ؼ  اهكرا  ا ابخب  راف   ياي  بخبن خنه  اـ 
 .(28 راا بنعا اـ فن ا بطن ببهقرؽ ا  عنب

عاػػن أسػػنا ا ا لبػػ ات ا  ػػو  ػػاي ان ا انطقػػ  راعيبػػني أياب اػػن أ ػػيت ا ر بػػنت 
ا ا هػػػػية األا بكبػػػػ   رطػػػػي نجرييػػػػن فػػػػو  بخبػػػػن اػػػػف  ػػػػ ؿ  قػػػػيباان عػػػػييًا اػػػػف ا ا ػػػػن بو 

 .را اينييات را  جنحبنت

 
 

   

 

ى سواسةىالوالواتىالمتحدةى
ىاألمـروكـوـةىتجـاهىلوـبوا

 

ىمساهرىحمدىعطوةم.م.
 0202األولىكانونى(5)ىالعدد

  020 

 

 الفراهيديجملة آداب 

 (29 قبىل ليبيا ملشروع أيزنهاور ثانيا:
ان ا ر بػػنت ا ا هػية األا بكبػػ  ا ػػن  بخبػن را  ػػو كننػػت  يػييت ا خػػ اال ا  ػو حػػيا 

 ايؼ اف ر ا ان ف   ا سبط ة عاػن ا انطقػ  رانػو ا  لالػؿ ا سػرفب و ا باػن ر يػؿ اػف 
 . ايـ ا خ اال ا  و حيا ان ير ا  رع أبعنان ر 

  ب  ػػػػػػػن ي نبكسػػػػػػػرف(  حػػػػػػػنـ نن ػػػػػػػب ا ػػػػػػػ  با األا بكػػػػػػػو 7957ايا   75فجػػػػػػػو 
Richard Nikson رأح بت ا نر ات او   با ا هكرا  ا ابخب  ااطجن  خعبن ة  بخبن

خػػػػػف هاػػػػػبـ هػػػػػرؿ ا اسػػػػػنعيات األا بكبػػػػػ  را ػػػػػ رع أبعناػػػػػنر  رطن ػػػػػب األ بػػػػػ  خعبػػػػػنية 
 .ا اسنعيات ا ن  بخبن  قخرؿ ا ا  رع اف هبث ا اخيأ رحنؿ   با ا رع اء ا ابخو

  إننػػن اق نيػػرف اف يػػيا ا ا ػػ رع باػػيؼ ا ػػن اسػػنعي نن ر هقبػػؽ اسػػ ق  نن فػػو 
رحػػػؤ أي اهنر ػػػ   اهػػػي اػػػف ا سػػػ ق ؿ أننػػػن اثػػػؿ ا  ػػػيب األا بكػػػو نػػػ ف  ا  ػػػبرعب  

راف هسف ا هػظ أف    ػي ا ر بػنت ا ا هػية نظػ ة  ،ا ير ب   نان بي اي قيا نن راخني نن
ربي قػػػي خ نػػػؤ فػػػو اسػػػنعي ان  اػػػيس ا ػػػيرؿ   ػػػيـ ، عابقػػػ  فػػػو اسػػػنعي ان  اػػػيرؿ ا ا ػػػ   ة

رن ػػك   ،رأننػػن نػػؤاف خاػػيس ا سبنسػػب  ا خيبػػية ا اػػيى، ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  نجسػػان
اسػػػػنعية ا  ػػػػيب ا ا بكػػػػو   هقبػػػػؽ يػػػػيفنن ا قػػػػراو ه ػػػػن نسػػػػ طبو ا رحػػػػرؼ كػػػػ ط اؼ 

 .(39 ا سنرب  او ا ين ـ ا ه ((
رحػػػػي  ي نبكسػػػػرف  يقبخػػػػًن عاػػػػن اػػػػن حن ػػػػؤ ااػػػػطجن خػػػػف هابـ  إ ننػػػػن نقػػػػي  كثبػػػػ ًا 

، بنسػب  ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ ا هظن ػؾ ا ك باػػ  ا  ػػو  اطجػت خاػػن خن نسػػخ  ا ػػن س
 قػػي  ػػنث ت  .ر ناػػ  أ ػػن  ؾ ا ػػن اخػػيأ أبعناػػنر  ا اػػ  خط أ  خنطػػًن اخن ػػ ًا خقبػػنبن ا ػػخ ي

كثبػػ ًا خسػػخب  ي فػػؾ بنسػػبنية   ػػبا ا ػػرع اء ا ػػن هقبقػػ  أسنسػػب  ريػػو اف اخػػيأ أبعناػػنر  
 .. سػػ ق ؿ إناػػن  طػػط  اسػػنعية ا ػػخ ي عاػػن اػػبنن  اسػػ ق  ان    اسػػنءة ا ػػن ي ػػؾ ا

رألحػػػؿ خػػػنف يػػػيس ا هقبقػػػ  األسنسػػػب   نطخػػػؽ عاػػػن حابػػػو خػػػ اال ا اسػػػنعية ا  ػػػو  قػػػياان 
خنسػػ طنع و اف اركػػي  كػػـ انػػؤ اػػف هبػػث األباػػنف خاخػػيأ  ..ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  
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فػػنف حارخنػػن رحاػػرب  ػػيب  بخبػػن را  ػػيرب  اسػػ ق ؿ ا  ػػيرب ره ب اػػن را سػػ ـ  انسػػننب 
رنهػف نيػ ؼ انػؤ عنػيان باػيي اسػ ق ؿ ...ن ـ كاؤ انان يو حاب راهػيا  خبا  خنن فو ا ي

راف احػؿ ي ػؾ ن هػب خن ج اػ  ا  ػو  ،فَّف اس ق  نن نجسؤ باخن اايياً ، ا خ ي ا   ى
 حناػػ  ا قػػرة ا  عاػػ    اكبػػنكـ اػػف  ،ر اياػػؿ اػػو خػػ ي أ ػػ ى، أ بهػػت  نػػن  اياػػؿ ايكػػـ

 .(37 ياء((ا اهنفظ  عان اس ق  كـ أانـ أي نرع اف ا ع 
رخيػػي بػػرابف اػػػف عبػػن ة نن ػػػب ا ػػ  با األا بكػػػو راػػؿ ا ػػػن طػػ اخاا اس  ػػػن  

رحػػ ت خبنػػؤ رخػػبف   ػػبا ا ػػرع اء  Jeams.B.Richard ب  ػػن ي(  .ب.ا ػػ  با  حاػػبا
ا ابخػػػػو اخنهثػػػػنت أسػػػػج ت عػػػػف ا  راػػػػؿ ا ػػػػن ا جػػػػنؽ اسػػػػ رهن اػػػػف اح  اهػػػػنت ا ػػػػ  با 

ا ياػػؿ ايػػًن   طخبػػؽ  طػػ  ا  ػػ ؽ أبعناػػنر   ا ػػ ؽ األرسػػط رأيػػيافان را جقػػن عاػػن رحػػرب 
 :األرسط ا اخنب  عان أسنا ا قراعي ا  ن ب 

 .ا يفنع بي أي اع ياء اف حخؿ ا قرى ا  برعب  عان ا انطق  -7
 . ناب  حرات األاف فو ا   ؽ األرسط اف احؿ ا اهنفظ  عان ه ب ان راس ق  ان -2

أي  هػػػيبنت  طػػػرب  ا نظػػػنـ ا ح اػػػنيي ر قرب ػػػؤ  بكػػػرف حػػػني ًا عاػػػن ا رحػػػرؼ ااػػػنـ  -3
 .اح انيب   ن حب  ار يا اب 

را جػػػؽ ا ط فػػػنف عاػػػن اف ا  ػػػبرعب  يػػػو ااػػػي  ا  طػػػ  األسػػػنا ا ػػػيي باػػػيي 
ا انطقػػػ  راف سبنسػػػ  ا ر بػػػنت ا ا هػػػية األا بكبػػػ     اػػػو ا ػػػن إ حناػػػ  انػػػنطؽ نجػػػري ار 

خػػػؿ   اػػػو ا ػػن  قربػػػ   ػػػيرب ا انطقػػػ  خهبػػػث ، ا اكػػع حػػػرة  ناػػػ  فػػػو ا  ػػ ؽ األرسػػػط
عاػػػػن إيا ة خ ييػػػـ ر ػػػػـ ا  جػػػػنؽ عاػػػػن أف  بخبػػػن خهنحػػػػ  ا ػػػػن اسػػػػنعية  بكرنػػػرف حػػػػني بف
 .(32 اح انيب  أبنفب 

رافقت  بخبن عان ا  رع أبعنانر  ركنف  ي ا هكراػ  ا ابخبػ  اف يػيؼ  بخبػن يػر 
راناػػن ي اػػت فػػو ا ػػن بو اػػو ا قػػرى ا ل خبػػ  أكثػػ  عاقػػًن فػػو ، سػػيبان  بػػانف اسػػ ق  ان

 ػػ رع أبعناػػنر  رخن  ػػن و أاػػخهت  بخبػػن  طخػػؽ طخبي اػػن اػػف  اػػؾ ا  ػػو  ػػي ؿ بػػاف ا
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 (33 ر اقت اخاػ  سػخي  ا بػبف ير  ، سبنس  اك رف  ارا ب   ار بنت ا ا هية األا بكب 
رخن  ػػن و كػػنف ينن ػػؾ ا  خػػنط رثبػػؽ خػػبف هنحػػ   بخبػػن ا ػػن ا اسػػنعيات ا ح اػػنيب  را جنبػػ  

 .رخبف حخر ان ا ا  رع
 بكب  عان أياب  ا هجنظ عان  بخبن اف أكيت ركن   ا س  خن ات ا ا كعب  األا

 ػػػػػ ؿ ا  ق بػػػػػ  ا ػػػػػيي حػػػػػيـ  اػػػػػ  با أبعناػػػػػنر  ا ػػػػػيي حػػػػػنء فبػػػػػؤ ايا فقػػػػػي ا لػػػػػ ب ا كػػػػػع 
ا سػػ  ا بحب  فػػو  ػػانؿ أف بقبػػن  اناػػًن سػػبحي اف سػػبط  ؤ عاػػن ا خهػػ  ا ا رسػػط ااػػيية 

ؿ راف  بخبن  ؤيي ير ًا فو انظرا  ا اف ا ل خب  فو ا انطقػ  اػف  ػ  ...خار ة حيب 
حبنااػػن خػػير  ا ير ػػ  ا ينع ػػ  خػػبف ا  ػػ ؽ األرسػػط را الػػ ب كاػػن اناػػن  هاػػو ر ػػر حع بػػًن 

رانيااػػت  بخبػػن اػػيبق   ...ا الػػ ب اػػف ع ػػـ ا قرابػػ  ا ي خبػػ  ا ػػيي بنخيػػث اػػف ا قػػني ة
رعاػػن حػػعء اػػف  ػػػ ؽ ، فػػَّ في ا لػػ ب بسػػ طبو ا سػػبط ة عاػػن ا  ػػنطم ا حنػػرخو،  الػػ ب

 .(34 ا خه  ا ا رسط((
حخرؿ  بخبن  ا  رع أبعناػنر  اػو ا حاػري ا ي خبػ  ا اخير ػ   اسػنعية  قي  ين   

رايى  ،ا ثر ة ا حعا  ب  را  ػو كننػت فػو خػياب ان ر ناػ  ااػ  ا  ػو كننػت  ػيعـ ا ثػرا 
ربربن ي ؾ ا ير  ا يي حنات ، ي ؾ ا ن بار  فو ا ي حنت خبف ا يرؿ ا ثر ب  ر بخبن

بػػػن ير ػػػ  هػػػنحعة  انػػػو  سػػػ ب ا اسػػػنعيات خػػػؤ ا ر بػػػنت ا ا هػػػية األا بكبػػػ  اػػػف حيػػػؿ  بخ
حناػػت خػػؤ حنعػػية رباػػرا خراػػجان  رااػػن بؤكػػي ي ػػؾ أببػػًن اػػن ،ا يسػػك ب    ه بػػ  ا حعا ػػ 

 .(35 ااي   ايبي  اه كنت ا ثر ب  فو إف بقبن
 قػػي عخػػ  ا ػػ  با أبعناػػنر  عػػف سبنسػػ ؤ خن هجػػنظ عاػػن  بخبػػن رأ ػػن  خ نػػؤ طن اػػن 

اػػيبق بف هابا ػػبف  ار بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ   ا ي خبػػ  ا سػػيريب  ر بخبػػن خقبػػت ا اااكػػ 
كاػن انػؤ اػف ، فَّنؤ  باكف  اا  اف  س ا  فو ع ح اػن ا رثبقػ  اػو ا  هػني ا سػرفب و

 .(36 ا اؤكي   خقن فو ارحو ا ععنا   اين ـ ا ي خو
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 اكنػػػػػت ا ر بػػػػػنت ا ا هػػػػػية األا بكبػػػػػ  اػػػػػف ا  ػػػػػ اؼ عاػػػػػن رايي ا نبػػػػػؿ رحنػػػػػنة 
خبػ  راػػف ا حػيب  خن ػيك  أف   ػػبا ا هكراػ  ا ابخبػػ  عاػؿ عاػػن ا سػربا اػف ا قراعػػي ا اب

ا يفنع عف ا ا  رع   قرب  ا كعس  ػيى ا سػاطنت األا بكبػ   ي حػ  أنػؤ يعػن ا ػن ا ن خػنس 
 .(37 ا ن ا ن قنيات ا  و  رحاان ا اهنف  ا ي خب   اا  رع

 نسػػ ن ل ااػػن  قػػيـ أف أنظػػن   بخبػػن ا ػػن ا ػػ رع أبعناػػنر  كننػػت ا حاػػ    هقبػػؽ
 :ييفبف   بسبف يان

 .  كبي ا نبانـ ا ن ا ايسك  ا ل خو ر يا  ا سبنسب  األا بكب  فو ا انطق  -7
 .ا هارؿ عان ا اسنعيات ا ح انيب  -2

 7591االتفاقية العسكرية األمريكية عام  ثالثا:
يو ا  جنحب  ا يسك ب  األر ن او ا ر بنت ا ا هية  7957 ـ  كف ا جنحب  عنـ 

ف ا  طػػػر ات ا  ػػػػو  ػػػاي ان ا سػػػػنه  ا ابخبػػػ  رطارهاػػػػن خن هاػػػرؿ عاػػػػن األا بكبػػػ  ا  أ
فينػػػيان  ػػػر ن عخػػػي ا احبػػػي ، 7957أسػػػاه    طػػػرب  حب ػػػان يفياػػػن ا ػػػن  رحبػػػو اينيػػػية 

  ع فو إح اء  7957انبا  26  نس  ا رع اء  اجًن  ااطجن خف هابـ فو  (38 كيخن 
هعبػػ اف  39فػو  ية رفيػػ ً اخنهثػنت اػو ا هكراػػ  األا بكبػ    رحبػو ا جنحبػػ  عسػك ب  حيبػ

 ػػـ  رحبػػػو ا اينيػػية رأربػػػهت ا هكراػػ  ا ابخبػػػ  فػػو اػػػيك  ان ا  ػػو حػػػيا ان ا ػػػن  7957
ا خ  انف  ا اػيبؽ عاػن ا اينيػية أناػن عقػيت ا  جنحبػ  خنػنًء عاػن طاػب اناػن  اهاػرؿ 
عاػػن أسػػاه   احػػبم ر نبػػانـ  بخبػػن ا ػػن ا ػػ رع أبعناػػنر  ر ػػـ  ياػػف ا هكراػػ  ا ابخبػػ  

 .(39 ا  جنحب    طر س اه ربن اننارا  اؾ 
كنف ا طاب ا اقيـ   سابن ا حبم ا ابخػو انػي عاػي ااػطجن خػف هاػبـ را ػ احن 
اف عخي ا احبي كيخن  حي أ ـ ا ح ات ا اطارخ   يقي  اؾ ا اينيية ا  و رحيػت اػف حخػؿ 

ا سػػجب  األا بكػػو  John Thainرعبػػ  ا  ن حبػػ  ا ابخػػو ريخػػو ا خػػر ي ر حػػرف  ػػنبف( 
 اػػؾ ا اينيػػية ا  ػػو رحػػيت فباػػن ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  ا ج اػػ     سػػبخ ، خطػػ اخاا
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نجريين ر قببي  بخبن را  و خارحخان عبنت خي   حن ان ا يسك ببف ا يبف ا  هقرا خن سجن ة 
 .(49 ا ا بكب  فو ط اخاا  خهث اطن ب  بخبن ا يسك ب 

 -:تضمنت االتفاقية عدة بنود وهي
 ة على السلم واالمن الدولي:المحافظ -البند االول:

هسب ابثنؽ األاـ ا ا هية ا اينو ا يي ارحب عان حابو األععبنء اسؤر ب  
أي أف ا  جنحبػ  حناػت  هجػظ أاػف  بخبػن بػي أي ، ا اهنفظ  عان ا ساـ راألاف ا ير ببف

ف  ن ات ا انية ا ثن ث  ا ن انؤ بحب أف   جس  ا اينيػية خاػن ب يػن    ،عيراف  ن حو
نؽ األاػػـ ا ا هػػية رهػػؽ  بخبػػن فػػو ا ػػيفنع ا  ػػ عو راسػػ ق  ان رسػػبني ان ر كناااػػن اػػو ابثػػ
 .(47 ا حاباو

 الدفاع المشترك -البند الثاني:
عاػػن ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  أف  قػػيـ ا اسػػنعية ا يسػػك ب  ا ػػن  بخبػػن ايا اػػن 
 ي بػػت  ي  طػػ   ػػن حو  اػػؾ ا اسػػنعية  كػػرف اق رنػػ  خطاػػب اقػػيـ اػػف ا هكراػػ  

او أف األ ب ة  ـ  كف راحي   هت  ايبي ، ا ابخب  اقنخؿ ا  عاانت ر ساب ت  قياان  بخبن
رخن  ػػػػن و فَّناػػػػن  ،اػػػػف ا  جنحبػػػػ  يػػػػر  ايبػػػػي ااػػػػ  يار عػػػػيراف  ػػػػن حو ر كػػػػف ا اقاػػػػر 

ا ػػػيي باػػػـع األعبػػػنء خيػػػيـ ا  ػػػني سبنسػػػ   ،  يػػػن   اػػػو ابثػػػنؽ حنايػػػ  ا ػػػيرؿ ا ي خبػػػ 
ريػر ،   ي ارحجًن عيا بن اف خي  ا يرؿ األعبنءا ين ب  اف   نان أف   يـ ير    

راػػػو ي ػػػؾ عقػػػيت  بخبػػػن ا جنحبػػػ   اػػػيؼ ا ػػػن ا ػػػي ارحػػػؼ ، انب يػػػن   اػػػو  رح ا ابثػػػنؽ
 .(42 اين   اف ير   ع خب  عبر فو ا حناي  ا ي خب 

 تقديم المساعدات -البند الثالث:
 رط حبػػػػنـ ا ر بػػػػنت ا ا هػػػػية األا بكبػػػػ  خ قػػػػيبـ ا اسػػػػنعيات ا ػػػػن  بخبػػػػن رفػػػػؽ  ػػػػ

بهييين ا ط فنف هرؿ ا اخنيئ را ظػ رؼ ا  ػو بػ ـ عاػن أسنسػان  قػيبـ ا اسػنعيات راف 
ييا ا   عاـ اقبي خقػ ا  اػف ا اػف ا ا ػ  ؾ ار أي   ػ بو ب ان ػن اػو يػيا ا قػ ا  هػرؿ 
 هيبػػػػي رحػػػػت ركابػػػػ  يػػػػيس ا اسػػػػنعيات ري ػػػػؾ خيػػػػي   ػػػػنر  ا هكػػػػرا بف هػػػػرؿ ا    بخػػػػنت 

 .(43 ا  عا 
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اف  قيبـ ا اسنعيات خيية   رط عان  بخبن يرف ا عاـ ا ر بنت ا ا هػية اح    البند الرابع:
 .األا بكب  فو ا اقنخؿ  ييـ  كنفؤ ا ط فبف

 هيبي اس  ياـ ا اسنعيات فو ا اهنفظ  عان ا اف ا يا او رييا ب ػيـ ا ر بػنت  - أ
ـ ر بػ ـ اسػ  يا، ا ا هية األا بكب   اهجنظ عان ا نظنـ ا قن ـ را يي ب يـ سبنس ان

راينػػن يػػيا  ،ا اسػػنعيات ألي  ػػ   ا  خيػػي ارافقػػ  ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ 
أنػػؤ  ػػبا  ابخبػػن اف  سػػ  يـ يػػيس ا اسػػنعيات  اسػػنعية ير ػػ  ع خبػػ  إي رحػػو عاباػػن 

 .(44 عيراف  ن حو
ا اهنفظػػ  عاػػن سػػ ب  ا  جنحػػنت ا يسػػك ب  را  ػػيانت ا  ػػو  ػػي ؿ فػػو نطػػنؽ يػػيس  - ب

راسػػ ا ا  ااكبػػ  ا ر بػػنت ا ا هػػية  ،اعػػ ـ ا يػػنـا اينيػػية إ م اػػن ب اػػا اناػػن  
راف  رف  ا هكرا  ا ابخب  ا ياا  ا ابخب    اربؿ عااب  ، األا بكب   اراي ا اسنعيات

 .(45 ا اسنعيات راف  يجن حابو ا ساو را  يانت ا  و  ي ؿ فو نطنؽ ا اسنعية
اػػف اعبػػنء  ػػنا ا اػػنية ا  ناسػػ  عاػػن حخػػرؿ عػػيي اػػف ا يسػػك ببف  -البنددد المددام :

ا خيثػػػػ  ا س  ػػػػن ب   ااسػػػػنعية ا يسػػػػك ب  ربكػػػػرف بػػػػاف أ  اناػػػػاـ رب ا يػػػػرف 
خاػػػ هبنت ا احخػػػ  ر  خػػػو سػػػب   نجبػػػي اهكػػػنـ ا  جنحبػػػ  ر اػػػـ هػػػؽ ا هاػػػرؿ عاػػػن 

 .ا ايارانت را خبنننت ا ا ياق  خي ؾ
أاػػن ا اػػنية ا سنيسػػ  ف قبػػو خػػَّ عاـ  بخبػػن خ ػػرفب  ا اػػراي ا  ػػنـ را سػػاو  -البنددد السدداد :

 ااػػنرع  ا  ػػو  ه ػػنج ا باػػن ا قػػرات األا بكبػػ  ا  ػػو  قػػرـ خياابػػنت عسػػك ب  فػػو ا
 .(46 ا انطق 
أعطػػت ا اػػنية ا سػػنخي  ا هػػؽ  ار بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  ا احخػػ   حػػن ة  -البنددد السددابع:

ربينن خػي ؾ يرؿ ا ك اػ  ،  بخبن ا  ن حب   نا  او ا يرؿ ا  و  ايي األاف ا ير و
إ ي أف  اػػؾ ا ػػيرؿ عااػػت ،  ػػؾ  قابػػؿ ا  خػػنيؿ ا  حػػن ي خبنااػػنا  ػػ حب  را اػػيؼ اػػف ي

عاػػػػن  رسػػػػبو ن ػػػػنطان ا  حػػػػن ي خيػػػػي أف ف ػػػػات فػػػػو  نابػػػػ  ع حن اػػػػن ا ح اػػػػنيب  
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كان عااػت عاػن ا هػي اػف  حػن ة  بخبػن اػو ااػ  ا  ػو أ ػيت ، را سبنسب  او  بخبن
ا ا  سػػ بنف رحػػي أ ػػن ت ا  جنحبػػ  ا ػػن اناػػن ا جنحبػػ  اج رهػػ  ري ػػؾ خنسػػ  (47 خن عبػػنية
ر ن اػػو خاػػ ر  عػػنـ عاػػن طاػػب بقياػػؤ أهػػي ا طػػ فبف ريػػو خػػي ؾ    اػػؼ ، أهكنااػن

 .(48 عف ا كثب  اف ا  جنحبنت ا  و بهيي أحاان اسخقًن  طخبي ان ا يسك ب 
أثنػػػنء  7963اػػػنيؽ ا خ  اػػػنف عاػػػن  اػػػؾ ا  جنحبػػػ  راثبػػػ  اربػػػرعان فػػػو عػػػنـ 

حػػي خالػػت ا اسػػنعيات ا يسػػك ب  ا  ػػو ر ، اننح ػػ  ا  جنحبػػنت ا  ناػػ  خن قراعػػي ا يسػػك ب 
 7963 ػػػػيفيان ا ر بػػػػنت ا ا هػػػػية ا ا بكبػػػػ  خارحػػػػب  اػػػػؾ ا  جنحبػػػػ  ه ػػػػن نانبػػػػ  عػػػػنـ 

 ( ير   اا بكػػػػو رحػػػػيات فػػػػو نجػػػػا ا يػػػػنـ طػػػػن   بف ااػػػػ بك بف اػػػػف نػػػػرع76768.999 
 T.33) 49) ر قػيبـ ، رحنات خن    اؾ او خ بطننبػن فػو  سػابن ف حػ  اػف ا حػبم ا ابخػو

أ  أف ا  سػػابن  ػػـ بكػػف ير أيابػػ  ركػػنف ا اػػيؼ انػػ   قػػيبـ  (59 نت ااػػجه ع ػػ  ع خػػ
  سػابن ا حػبم ا ابخػو خيػي أف  7955ع   خيبؿ  اي   ا يي  قيات خؤ اا  عػنـ 

أعاػػف   ػػبا ا هكراػػ  ا ابخبػػ  اسػػ ييايس  قخػػرؿ ي ػػؾ ا يػػ   اػػن  ػػـ   قػػيـ ا ػػيرؿ ا ل خبػػ  
 .(57 خي   اانثؿ

عاػػن ا ػػ  ـ اػػف ا ن ػػن ل ا بحنخبػػ  ا  ػػو هاػػات عاباػػن  بخبػػن ن بحػػ  ا ايرنػػنت 
را اسػػػنعيات األا بكبػػػ  ا  ػػػو أثػػػ ت فػػػو ا ػػػي ؿ ا قػػػراو ا ابخػػػو  ػػػ ؿ ا يقػػػي ا رؿ اػػػف 
ا سػػ ق ؿ ا  أف  اػػؾ ا ن ػػن ل  ػػـ  ػػراعي اػػن حيا ػػؤ  بخبػػن  اقراعػػي األحنخبػػ  عاػػن أ ابػػبان 

 .اف إنقنا  سبني ان ا رطنب 
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 ًا استثمارات النفطرابع
اسػػ طنعت ا اسػػنعيات األا بكبػػ  اف  هقػػؽ أيػػيافان خن نسػػخ   ار بػػنت ا ا هػػية 

رسنعيت عان خقنء األربنع ا سبنسب  عان اػن يػو عابػؤ  كػف فػو ا حننػب ، األا بكب 
 ،ا ح انيي خقو ير يػن ا رابػيًن ر ػـ ب ػاي ا اسػ رى ا ايب ػو  اجػ ي ا ابخػو أي  هسػف

ي أياب ان او خياب  ا س بننت   هؿ ا س ثان ات األا بكب  اهاان رأ يت ا اسنعيات  جق
 .فو اس ل ؿ ا نجط

 يػػػػري خػػػػيابنت ا  نقبػػػػب عػػػػف ا ػػػػنجط فػػػػو  بخبػػػػن ا ػػػػن عاػػػػي ا سػػػػ يان  ا بطػػػػن و 
، ـ  ـ ا يثر  عان ا نجط فو ساؿ ا حجػن ة رااػ ا ؤ7939( فجو عنـ 7977-7943 

 Agipربػػػػيت  ػػػػ ك   أحػػػػب(  كػػػػف ا ك ػػػػؼ  ػػػػـ بثخػػػػت رحػػػػريس خكابػػػػنت  حن بػػػػ  رحػػػػي 
، انطق  حبر رحب  72حسات خارحخؤ ا  ابو ا ابخب  عان ، ا بطن ب  خ نناحًن  ا نقبب

را ػػب  أف انطقػػ   سػػ ت(  يػػي اكثػػ  ا انػػنطؽ اه اػػن   رحػػري ا ػػنجط رحػػي خػػيأت ا  ػػ ك  
راسػػ ا ت خيػػي ي ػػؾ ا ػن اف ارحجػػت ا ياابػػنت ا ه خبػػ  ن ػػنطان يرف  7949خػن هج  عػػنـ 
 .(52 ن أي اك  نؼ  نقا ا  خ ة رعيـ ا  ا  ا  حابعاتاف  اؿ ا 

إيا ة  ينػن خ ػػؤرف ا ػنجط بطاػؽ عاباػػن  7943أسسػت ا هكراػ  األا بكبػػ  عػنـ 
  يب ػػػ  اه بنطػػػنت ا خ ػػػ رؿ(( يػػػيفان  نابػػػ  ا ااػػػن ن ا نجطبػػػ  األا بكبػػػ  را ػػػيفنع عناػػػن 

 .(53 ـأبنان  كرف رربو ا  طط  اهارؿ عان ا ا بنعات فو حابو أنهنء ا ين 
خَّعػػػػياي ي اسػػػػػ   (حناػػػػػت  ػػػػ ك   سػػػػ ننيا ي أربػػػػػؿ األا بكبػػػػ  7947رفػػػػو عػػػػنـ 

أ  أف ا   ك   ـ  قيـ عان أي ، رأ سات اثنبف اف  خ اءين  اقبنـ خاسن اهيي فو  بخبن
ن ػػنط راسػػو نظػػ ًا  طخبيػػ  ا ربػػو ا سبنسػػو فػػو  اػػؾ ا اػػية إي انيػػت ا يا ة األا بكبػػ  

ارحػػب هظػػ  اػػف رعا ة ا طنحػػ  را رحػػري ا خ بطننبػػ  ا  ػػ ك  اػػف ا سػػ ا ا  فػػو عااب اػػن خ
ن بح    ػية ا اننفسػ  خػبف ا  ػ كنت األا بكبػ  را خ بطننبػ  فػو أاػنكف أ ػ ى اػف ا  ػ ؽ 

 .(54 األرسط
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حسػػات  بخبػػن عاػػن أ خػػو انػػنطؽ   بسػػ   ياػػؿ ا  ػػ كنت  7955 اػػرع  78رفػػو 
ي خن  اسػػؾ فػػو إطن يػػن ريػػو فػػعاف رطػػ اخاا رخ حػػ  إ ػػن حسػػابف راػػف ينػػن خػػيأ عاػػي حيبػػ

 .(55 خكنف  ا رسن ؿ  اهارؿ عان ا ا بنعات ر نا  او ا عبنية ا ان ا   انجط ا ابخو
راحات ا ر بنت ا ا هية األا بكبػ  ا ػكا  كخبػ ة كننػت سػخخًن فػو ف ػاان خجػ   
ا سػػبط ة ا اطاقػػ  عاػػن ا ػػخ ي ري ػػؾ اػػف  ػػ ؿ  نػػناو ا  ػػير  ا يػػيا و ا ا اثػػؿ خن  بػػن  

ركػنف ي ػؾ رابػهًن اػف  ػ ؿ ، س ثان ب  ا نجطب  ا س يان ب ا  ا ننا ي بي ا سبنس 
 قن ب  ا سجب  األا بكو ا ن ا هكرا  األا بكب  ا  و  ربن اف ا   ا األكث   يخب  

راف اه اػنؿ رحػرع ، (7979-7956فو  بخبن يػر ا ػععبـ ا ااػ ي حاػنؿ عخػي ا نناػ  
 .(56 انق ب عسك ي اف حخؿ ا ننا ببف فو  بخبن را ي

ا ػػػػنجط رخكابػػػػنت  حن بػػػػ  بينػػػػو اف  بخبػػػػن  ػػػػف  ي اػػػػي عاػػػػن ا عننػػػػنت فظاػػػػر  
ر كنان س هقؽ ث رات ب ا  سبكرف  ان أكخ  ا   ثب  عان اس قخؿ ع حن ان ، األحنخب 

 .ا سبنسب  را ح انيب  را ح انعب 
سحات رألرؿ ا ة فو  ن بخ اس ق  ان  ابيًا  حن بًن إي كننػت  7963فجو عنـ 

رايا ان حر نت ، اابرف يبنن  (7335برف يبنن   بخو را اني ات  ( اا85.3ا را يات  
ا حػػػػر  ا  ػػػػو كننػػػػت  ػػػػيفيان ا ر بػػػػنت ا ا هػػػػية ا ا بكبػػػػ  رخ بطننبػػػػن اقنخػػػػؿ اسػػػػ  ياـ 

( اابرف يبنن   بخو فَّنؤ 6.8ا  ابو ا ابخب  اف أحؿ ا قراعي ا يسك ب  فو نجا ا ينـ 
%( رخػي ؾ فػػَّف سبنسػػب   ػػ حب  77ن  نسػخ  ا اقن نػػ    ػػب  ا ػػن فػن ؽ كخبػػ  إي  اػػؿ ا ػػ

أاػػن ا حننػػب ، األ ابػػو حػػي أاػػخهت  بػػ  ايقر ػػ  راسػػ ااكت نجسػػان اػػف ا حننػػب ا ابخػػو
األا بكػػػو فقػػػي عايت  يبػػػؤ أيابػػػ  ا هجػػػنظ عاػػػن ا قراعػػػي ا يسػػػك ب  فبػػػً  عػػػف ا حننػػػب 

اػػػػػػػن ت  ايػػػػػػػب ير  ا اهػػػػػػػناو عػػػػػػػف ااػػػػػػػن ن ا  ػػػػػػػ كنت ، ا يسػػػػػػػك ي را سػػػػػػػ  ا بحو
 .(57 األحنخب 
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 لبػػػػ  ا سػػػػ بو فػػػػو  طػػػػر  ا ػػػرا يات ا ح اػػػػنيب  ا ابخبػػػػ  سػػػػبكرف عػػػػناً  ي ػػػؾ ا 
اسنعيًا  ب ب ا اان ن األا بكب  راه انؿ انحنح ا نق ب األاػ  ا ػيي اسػ يعن اػف 
ا ر بنت ا ا هية األا بكب   يعبع رحريين فو ا انطق  اف   ؿ ن    خكنت ا  حسا 

 (58 عـ نظنـ ا هكـ ا ارا و  انخ كؿ راسو ريعـ ا ياابنت ا  ااب  ا ن  ثخبت ري
-7967   حػػػػػرف كبنػػػػػيي( اا ػػػػػنع عاػػػػػي   ػػػػػبا ا ر بػػػػػنت ا ا هػػػػػية ا ا بكبػػػػػ 

7963) 59) John.F.Kennedy اي اكػػػػػػي عاػػػػػػن بػػػػػػ ر ة ا ي اػػػػػػنـ  خسبنسػػػػػػ  حيبػػػػػػية
را ػي ب سػؿ  سػن ؿ ا ػن عخػي ا نناػ   ػرهو خخيابػ  عاػي ، خاس قخؿ ا ي حنت او إف بقبػن

إ ي اف ا كبػػنف ا اػػابرنو ، ية األا بكبػػ  نهػػر ا انطقػػ حيبػػي فػػو سبنسػػ  ا ر بػػنت ا ا هػػ
هنرؿ ا  نثب  را بقنع خبف كنبيي رعخي ا ننا  خهح  اف اا    خنن اننع  طن  ات 
راػرا بخ خراسػط  عااػنء أ اػػنف رعاػن ا ػ  ـ اػف   كبػػي ااػ  خ ناػن   اػنو ا طػػن  ات 

نان  هنرؿ ا هارؿ عان ا  كنر رحب اننع ان ا اس قخاب   ا  و  سنعيين عان  طرب  نرا 
 كػػػف ي ػػػؾ ا ػػػ ي  ػػػـ بانػػػو حاػػػؽ ا يا ة األا بكبػػػ  ا  ػػػو حػػػ  ت  عربػػػي ا كبػػػنف ا اػػػابرنو 

 .(69 خنألساه  ا اطارخ    قرب ان عان هسنب ا يرؿ ا ي خب 
كنف حانؿ عخي ا ننا  بي ؾ ا نط  ا ا طط األا بكو اان يفيػؤ ا ػن ا قبػنـ 

إي طن ػػب عاػػن اثػػ   ػػياعبنت ، ألا بكبػػ خهااػػ  يعن بػػ  بػػي سبنسػػ  ا ر بػػنت ا ا هػػية ا
ا ا ػػػػ رع ا سػػػػ ا باو خ هربػػػػؿ ابػػػػنس ناػػػػ  ا  يف خبػػػػ ر ة  اػػػػجب  ا قراعػػػػي را  ػػػػ كنت 

كرناػػػػػن  طػػػػػ ًا باػػػػػيي ااػػػػػ  را خاػػػػػياف  ا خ بطننبػػػػػ  راألا بكبػػػػػ  ا  ػػػػػو ااػػػػػ رت خاػػػػػن  بخبػػػػػن
 .(67 ا ي خب 

 قبػػػػت يعػػػػرة حاػػػػنؿ عخػػػػي ا نناػػػػ  اػػػػيًى كخبػػػػ ًا  ػػػػيى حاػػػػرع ا  ػػػػيب ا ابخػػػػو 
فقي كننػت ا  ػ ا ة ا  ػو فحػ ت سػ ط ا  ػن ع ا ابخػو ا ػيي  هػرؿ ا ػن  ،يرب ا ي خب را  

أيا ة بػػلط عاػػػن ا نظػػنـ ا هػػػنكـ ر  حػػت ا  ظػػػني ات ا ط خبػػ  را  ػػػيخب  بػػي ا رحػػػري 
را  و عان أث ين يعن احاا ا رع اء ا ن عقي اح انع عنحؿ فو بـر  ،األحنخو فو  بخبن
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رحػػي نػػ ل عنػػؤ اياعػػ  خبػػنف عاػػن ا  ػػيب  خ  نسػػ  اهاػػري ا ان اػػ ، 7964 ػػخنط  23
 :ا ابخو حنء فبؤ

ف كننػػت خ ينػػن فػػو فحػػ  اسػػ ق  ان حػػي ابػػط  ان ظػػ رؼ ايبنػػ  ا ػػن    أنػػؤ را 
ا   خػنط خن جنحبػنت عسػك ب  ا  اف ي ػؾ  ػـ ر ػف بهػرؿ خبنااػن رخػبف ا ػن ك ان   راناػن 

س فػو  حيبػي ار ر با  يبنن أي ا حػن ...ا ي ب فو كجنهاـ بي ا س يان  را اابرنب  
ا  جكب  فو  ايبي ا  جنحبنت ا خ بطننب  راألا بكب  راف ا قراعي فو  بخبػن  ػف  كػرف اااػن 

 .(62 كنف ا ثاف ااي  عيراف عان أ قن نن ا ي ب ابنان كننرا((
كاػػن  قػػيـ عػػيي اػػف ا نػػراب خا ػػ رع حػػننرف ا ػػن احاػػا ا نػػراب خَّ لػػنء ا اينيػػية 

رحػيـ ،  خ  اػنف حناػت ا اظػني ات    ببػي اطن ػب ا حػ ءا ابخب  األا بكب  رأثننء اننح ػ  ا
ا ااػػؾ إ ي بػػا  ننع ػػؤ عػػف ا يػػ م  فباػػن بخػػير اناػػن انػػنر ة حاػػي خاػػن ا  خػػن  حػػرة ا ااػػؾ( 

 29رخيأت اهنيثن ان او ا حننػب ا خ بطػننو فػو ، ر  كات  حن  خ  نس  رعب  ا  ن حب 
ا ت ا اجنربػػػنت راسػػػ ، اػػػف نجػػػا ا  ػػػا  29را حننػػػب األا بكػػػو فػػػو ، 7964نبسػػنف 

آب اف نجا ا ينـ خبننن يكػ   22ه ن اعاف   با ا رع اء ا ابخو اهاري ا ان ا  فو 
 .(63 فبؤ اف هكرا و خ بطننبن رأا بكبن رافق ن اف هبث ا اخيأ عان ا ح ء

عاػن ا ػ  ـ اػف اسػػ ا ا  ا اهنيثػنت ا  ػو كننػت ااػػهرخ  خن انػنر ات اػف حخػػؿ 
، كب  ظؿ إ لنء ا اينيي بف اح ي رعي رهخ ًا عان ر ؽخ بطننبن را ر بنت ا ا هية األا ب

رأعانػػت اناػػن ، كاػػن حناػػت ا ر بػػنت ا ا هػػية األا بكبػػ  خػػيعـ راسػػننية ا كبػػنف ا اػػابرنو
رخن جيػؿ سػنني ؤ فػو ،  ف  قؼ اك رف  األبيي ايا  ي   ا كبػنف ا اػابرنو ألي يحػرـ

 .(64 7967ا ه ب عان اا  فو هعب اف عنـ 
ب  ا ابخب  اف   حت فو ثر ة بػي ا رحػري األحنخػو ري ػؾ ركنف  ي فيؿ ا حاني

ف ه حػػت اا اكػػنت ا باػػري را ان ػػنت األا بكبػػ  را خ بطننبػػ  راا نػػو ،  يػػيـ  نجبػػيس  رعػػري
ريعػت نقنخػنت ا ياػنؿ ا نناػ ب  ا ػن ا بػ اب ا يػنـ ، عانؿ ا نجط عف  هف ا نػنح ت
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ن احخ  ا ساطنت ا ابخب  عان اا، فو هقرؿ ا نجط راقنطي  ا سجف ا خ بطننب  راألا بكب 
 .(65 اس  ياـ حرة ا حبم را   ط   بقنؼ ا ب اب رسي عيي اف اكن خان

ا  ػػػيخب  ظػػػؿ ا اسػػػؤر رف ا ابخبػػػرف بنػػػنر رف عاػػػن  ترخػػػن   ـ اػػػف كػػػؿ ا اهػػػنر 
أف ا ر بػػػنت ا ا هػػػية 7968رنحػػػي فػػػو نبسػػػنف اػػػف عػػػنـ ، اػػػيا  ا ػػػرعا ات ا  ػػػو  ينحخػػػت
اابػػرف حنبػػ   759اػػن إحنػػنع  بخبػػن خ رحبػػو اػػجق  اسػػاه  خػػػ األا بكبػػ  رخ بطننبػػن عاا ػػن ع

رب ا ػن ، اس   بنو او ا   ك  ا خ بطننب   اننع  ا طن  ات  خنػنء يفػنع حػري فػو  بخبػن
ي ػػػػؾ اػػػػو ا ااػػػػن ن األا بكبػػػػ   ارحػػػػرؼ فػػػػو رحػػػػؤ ا اػػػػي ا نناػػػػ ي رهانبػػػػ  ااػػػػن هان 

 .(66 ا خ  ر ب 
ا س ي ر رعبو ا ان ػر ات  كؿ  اؾ ا اهنر ت  ـ  انو ا  يب ا ابخو اف ا ياؿ
ناػػنء  راحػػيس فػػو ا انطقػػ  ركننػػت ينػػنؾ خػػيابنت ار ،  ارااػػا  نبػػن ؤ   ػػ اج ا اه ػػؿ را 

ريػػر األاػػ  ا ػػيي هػػيث خظاػػر  ثػػر ة  ،اؤ ػػ ات  هػػيرث  لبػػ  كخبػػ  فػػو ا سػػنه  ا ابخبػػ 
ر افؽ  اؾ األهياث أف راؿ  7969ا جن ن اف كننرف ا رؿ خقبنية ايا  ا قيافو عنـ 

 (67 ا خػػػب    ػػػبا حيبػػػي  ار بػػػنت ا ا هػػػية األا بكبػػػ    ب  ػػػن ي نبكسػػػرف( ا ػػػن ا خبػػػت
Richard Nikson  7969-7974  خػػػػيأ اػػػػجه  حيبػػػػية اػػػػف ا ي حػػػػنت ا ابخبػػػػ   )

 .األا بكب 
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ااػػؿ سػػنعيت ا ر بػػنت أفػػ عت ا هػػ ب ا ين ابػػ  ا ثننبػػ  عػػية عر : نظ بػػ  اػػؿء ا جػػ اغ (7 
ا ا هػػػية ا ا بكبػػػ  عاػػػن  رسػػػبو نجرييػػػن فػػػو ا انطقػػػ  اناػػػن اسػػػ ل  ان ا اػػػيرخنت 
ا ان بػػػػػ   كػػػػػؿ اػػػػػف خ بطننبػػػػػ  رف نسػػػػػن اثنػػػػػنء ا هػػػػػ ب رفػػػػػو ا سػػػػػنرات ا ر ػػػػػن اناػػػػػن 
اسػػػػػ طنعت اف  عهعياػػػػػن خ ػػػػػكؿ ااهػػػػػرظ عػػػػػف ارحيبااػػػػػن فػػػػػو ابػػػػػياف ا  رظبجػػػػػنت 

اػػػف يػػػيس ا  رظبجػػػنت ا ػػػن ا ر بػػػنت ا  ن حبػػػ  ركػػػي ؾ ابػػػط ا  خ بطننبػػػن خبػػػو حسػػػـ 
ا ا هػػػية األا بكبػػػ   اػػػيبرف ا ا  اكاػػػ  عاباػػػن  ػػػ ؿ ا هػػػ ب ريخػػػرط ا قباػػػ  ا جيابػػػ  
 اخػػػػنرف ا سػػػػ   بنو خي حػػػػ  كخبػػػػ ة ايى ا ػػػػن ان جػػػػن  ا قباػػػػ  ا سػػػػاب   ا رظبجػػػػنت 
ا خ بطننبػػ  فػػو ا  ػػن ج ااػػن ابػػط ين ا ػػن خبياػػن اببػػًن  اػػؾ ا سػػخنب اػػو ا سػػػخب 

خرحؤ ا اي ا  ػبرعو كننػت ن ػنج سبنسػ  اػؿء ا جػ اغ ا  ػو ا  ػي ان ا   با  ارحرؼ 
ا ي حنت ا ير ب   ، بن  ا ااي -ا ر بنت ا ا هية ا ا بكب  فو ا انطق . بنظ :

ا اؤسسػ  ا حنايبػ  ، 2ج،  اج  ة ان خيي ا ه ب ا ين اب  ا ثننب ، فو ا ق ف ا ي  بف
 .69-58ا، 7983 ،خب رت،  اي اسنت را ن  

ا كػع ،   حا  عاػني هػن ـ، ا ر بنت ا ا هية ا ا بكب  راف بقبن، ب  ارعاي فسكوأني   (2 
ا حانيب بػػػػػ  ا ابخبػػػػػ  ا  ػػػػػيخب  ا ي خبػػػػػ  ا  ػػػػػ  اكب   ،ا خهػػػػػرث را ي اسػػػػػنت ا ف بقبػػػػػ 

 .77ا، 7986، ا يظان

  3) U.S. Department of State, Foreign Relations of United 

Stats 1949, Vol-b, Washington. DC:U.S. Coverment 

printing office, 1977, P.52. 

ا ي حػنت ا ابخبػ  األا بكبػ  انػي ا هػ ب ا ين ابػ  ا ثننبػ  ه ػن ، اهاي عا  ا اان و (4 
كابػ  ا ح اػني ، حسػـ ا ياػـر ا سبنسػب ،  سن   انحس ب    ب  ان ػر ة(، حبنـ ا ثر ة

 .775ا، 7973، حناي  ا قني ة، را ياـر ا سبنسب 
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، أسػػ ا  ا اػػؤا ات األا بكبػػ  عاػػن  بخبػػن ،عاابػػ  ا  باػػ  ا  بػػ اء، ن خكػػ يااػػطج (5 
 .7ا ،7997ا قني ة  ،7ط، ا كع ا جك   اي اسنت را ن  

(أهػػػي افػػػ اي ا ين اػػػ  ا سنرسػػػب  ا  ػػػو هكاػػػت فػػػو 7983-7899أي بػػػا ا سنرسػػػو  (6 
 ،خيي طػ ي ا هػ  ؿ ا بطػن و7957 ـ   ربحؤ ااؾ عان  بخبن عنـ ،  انؿ أف بقبن

كننت سبنس ؤ ارا ب   ال ب رعقي احارع  اف ا  جنحنت را اينييات اػو كػً  اػف 
ر اػو اػف ع  ػؤ عاػن اثػ  حبػنـ ثػر ة ا جػن ن ، خ بطننبن را ر بنت ا ا هػية ا ا بكبػ 

ا طخيػػ  ، ا انحػػي فػػو األعػػ ـ، خقبػػنية اياػػ  ا قػػيافو7969فػػو كػػننرف ا رؿ عػػنـ 
 .37ا، 2993، خب رت، ا ن  يا  ا ياـ  اطخنع  ر ، ا سنيس  را ي  رف

ا  ق بػػ  ا سػػنري ا ثػػننو  انػػيرب انظاػػ  األاػػـ ا ا هػػية فػػو ، رثػػن ؽ األاػػـ ا ا هػػية (7 
 .48ا، ا ير ة ا سنيس  ،ا  قن ب  ا  ساب ،  بخبن

  8) Makghee, George: Envoy to the Midde World Adventure 

In Diplomacy,Newyork.1983,P374 

ي رة ا ك ػػؼ را عػػ ف عػػف ا هػػ ب ، 7947اثػػؿ   راػػنف عػػنـ اخػػيأ   راػػنف:  قػػي  (9 
اي ، ا خػػػن ية خػػػبف ا  هػػػني ا سػػػرفب و را ر بػػػنت ا ا هػػػية ا ا بكبػػػ  ر طخبقػػػًن  سبنسػػػ ؤ

أعاػف فباػن عػف  اػابـ 7947/أيا /72 رحؤ   رانف(  سن   ا كػرنك ا األا بكػو
كػرا و ا برنػنف ا ر بنت ا ا هية ا ا بكب  عان  قيبـ ا اسنعيات ا يسػك ب  ا ػن ه

خاػػػيؼ ا رحػػػرؼ خرحػػؤ ا نجػػػري ا سػػػرفب و رحػػػي اربػػن خػػػنف سبنسػػػ  ا ر بػػػنت ، ر  كبػػن
ا ا هػػػية ا ا بكبػػػ  يػػػو  قػػػيبـ ا يػػػرف  ا ػػػيرب ا هػػػ ة ا  ػػػو  قػػػنـر ا  بػػػرع  انجػػػري 
ا سػػرفب و  قػػي كػػنف هقبقبػػ  يػػيا ا اخػػيأ يػػو ا هػػ ب ا يابػػ  فػػو ا برنػػنف رعػػيـ حػػي ة 

فنحػػػيات عاػػػن طاػػػب ،   فػػػو رحػػػؤ ا  ػػػبرعببفهكراػػػ  خ بطننبػػػن عاػػػن يعػػػـ ا ااكبػػػ
ا ، ا ااػي  ا سػنخؽ ، بػن  ا اػاي، ا اسػنعية اػف ا ر بػنت ا ا هػية ا ا بكبػ 
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ي اسػػػنت فػػػو  ػػػن بخ ، ؛ عاػػػ  عخػػػي ا يعبػػػع عاػػػ  راهاػػػي عاػػػو ا قػػػرعي727-728
 .477-479ا، خ  -خب رت، 7959 -7875ار خن ا هيبث را اينا  

اي ا هػػ ب ا خػن ية خػػبف ا ايسػػك بف ا ل خػػو هاػؼ  ػػانؿ ا طاسػػو: عاػن اثػػ  ا ػػ ي (79 
را  ػػػ حو راعيبػػػني نجػػػري ا  هػػػني ا سػػػرفب و فػػػو ار خػػػن  ات كػػػؿ اػػػف ف نسػػػن رانكا ػػػ ا 
رخاحبكن رير نية ر ركساخر غ اف اان هان  ق بو اف   هن ؼ عسػك بًن  ارحػرؼ 

 7948اػن ا 77خرحؤ انبسارنؤ ا اي ا  برعو رحي  ـ ي ػؾ فػو ابثػنؽ خػ ركا 
يػػيس ا ػػيرؿ  بػػ  حػػني ة عاػػن هانبػػ  نجسػػان بػػي ا  هػػني ا سػػرفب و  ر كػػف  خػػبف اف

فخيأت ا اجنربنت خبف ا ػيرؿ ا ر خبػ  ، يرف اسنعية ا ر بنت ا ا هية ا ا بكب 
را  ػػو أن اػػت خػػنخ اـ اينيػػية هاػػؼ  ػػانؿ ا طاسػػو  را ر بػػنت ا ا هػػية ا ا بكبػػ 

، عاػو ا قػرعيعاػ  عخػي ا يعبػع راهاػي ، 7948اخ بػؿ  4ر رحبيان فو را ػنطف 
 .458ا، ا ااي  ا سنخؽ

  11) Pelt. A: Libyan Independence And Vnited Nations 

London 1970.P.2. 

  12) Mary; jane Deeb: Libyta`s foreign Policy in North 

Afrca, Oxford.1991,P29. 

ا قػػني ة  ،ا كػػع ا يػػ اـ  ا  حاػػ  را ن ػػ ، ااجػػنت ا سػػربا، اهاػػي هسػػنبف يبكػػؿ (73 
 .258ا7989

يرابػػػػػػت يي أبعناػػػػػػنر :   ػػػػػػبا ا ر بػػػػػػنت ا ا هػػػػػػية ا ا بكبػػػػػػ  ا  اخػػػػػػو را ث ثػػػػػػرف  (74 
را ا ػػػػػػنكؿ ، (  ابػػػػػػعت اػػػػػػية   نسػػػػػػ ؤ خنناػػػػػػنء ا هػػػػػػ ب ا كر بػػػػػػ 7953-7967 

كاػػػػػن  ػػػػػايت  اػػػػػنعي فػػػػػو ا هػػػػػ ب ا خػػػػػن ية اػػػػػو ا  هػػػػػني ، ا يناػػػػػ ب  ا يا ابػػػػػ 
يبجبػػػػػػي -. بنظػػػػػػ :7967رحطػػػػػػو ا ي حػػػػػػنت ا يخارانسػػػػػػب  اػػػػػػو كرخػػػػػػن ، ا سػػػػػػرفب و
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، إعػػػنية  قبػػػبـ  ػػػن ب و سبنسػػػو، ا  ػػػ ؽ ا رسػػػط را ر بػػػنت ا ا هػػػية، ياخابػػػر بم
 .77ا، 2995ا قني ة ،   حا  اهاي اهاري

ج.ؼ. ي ا: اس  ن  األاف ا قراو  ار بنت ا ا هية األا بكب  حنـ خ ها  عػنـ  (75 
 ة ييس ا انطق   ااؾ ارا ي كخبػ    اات خاياف ا   ؽ األرسط را ح خ عفي 7953

را كػ ـر ر ب يػن اػف ، را اػننلنبع ، ي خ  هبرب  رينا  حيًا   فنيب نػن كػن نجط، حياً 
%( اػػف اه بنطػػنت ا ػػػنجط 69فبػػً  عػػف اف هػػػرا و ، ا ايػػنيف را ثػػ رات ا نػػػني ة

، ا اسػػ طاي  فػػو ا كػػ ة ا  بػػب  ارحػػرية فػػو ا  ػػ ؽ األرسػػط(( أ.ي. أرسػػبخرؼ
  حا  يننو ، فو ا حطن  ا ي خب  ا  رسو ا ح انيي  ار بنت ا ا هية ا ا بكب 

 .49-39ا ،7982يا ؽ ،  ابؿ

، 7992ا قػني ة ، اػجهنت اطربػ  اػف  ػن بخ  بخبػن ا سبنسػو، ااطجن خف هاػبـ (76 
 .299ا

ا ي حنت ا ابخبػ  ،  ااعبي اف ا  جنابؿ هرؿ ا اينيية بنظ  ا سبي عر  عثانف (77 
 .44ا، 7994،  ةا قني، ( ا كع ا هبن ة ا ي خب 7992-7945ا ا بكب   

اػػػف حخباػػػ  ا كػػػرافو ا ي خبػػػ  فػػػو ااػػػ ا   ركػػػنف  ين ا ػػػؤ ير  : اهاػػػري ا ان اػػػ  (78 
سبنسػػػػػو ااػػػػػـ إي  خػػػػػرأ اعبػػػػػن ان انناػػػػػب ايا بػػػػػ  فػػػػػو ف ػػػػػ ة هكػػػػػـ ا ق اػػػػػنناببف 

را ػػػـ  ياباػػػؤ فػػػو طػػػ اخاا ر راػػػن 7993ر ػػػي فػػػو عػػػنـ ، را يثاػػػننببف را بطػػػن ببف
ايب ًا  يا ة  7936رعبف عنـ ،  رانر   ج اف كاب  ا ح اني را  حن ة خحناي  

األرحنؼ فو إحابـ ط اخاا ركنف اببًن   بسًن  ااي سػ  ا سػ اب  ا يابػن خطػ اخاا 
ركنف عبرًا فو ا احن  ا  و ربيت ا يس ر  ا ابخو ركنف  ين ا ؤ ع حنت طبخ  
اػػو ا سنرسػػبف رحػػي كسػػب ثقػػ  ا ااػػؾ ر قػػيب س فقػػي ا  ػػن س   بسػػًن ألرؿ هكراػػ  خيػػي 

 ،2ج،   حاػ  اهاػري ا  ن ػب، ا بطن برف فو  بخبػن، أنحبارا يبؿ خركن، ق ؿا س 
 .548ا، 7995، ط اخاا
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راسػػ  ؤ حػػنءت اف ع ػػبطف( 7927ااػػطجن خػػف هاػػبـ: ر ػػي فػػو ا سػػكني ب  عػػنـ  (79 
خيػي ا هػ  ؿ 7977ااً   كف أخنس اف ارا بي  ي نؤ( رحي ينح  ا ن ااػ  عػنـ

اػػػػػبـ ي اسػػػػػ ؤ فػػػػػو اي سػػػػػ  ف نسػػػػػب  فػػػػػو ا بطػػػػػن و  ابخبػػػػػن  اقػػػػػن ااػػػػػطجن خػػػػػف ه
 -ثػػػـ ان قػػػؿ ا ػػػن ا قػػػني ة  ي اسػػػ  ا انيسػػػ  را  قػػػن ريػػػر  بػػػعاؿ طن خػػػنً ، ا سػػػكني ب 

خنألاب  اي با ركػنف هبن ػي فػو ا انجػن ر يػ ؼ عاػن إخػ ايبـ ا  ػايو ا ػيي كػنف 
ر يػب ااػطجن خػف 7959بياؿ اابف س  األاب  را بهػت  ػؤ ا يػرية  ابخبػن عػنـ 

ا ااػي   ،فو  خيب   بخبن  ال ب  ااعبي بنظ : ااطجن خف هاػبـهابـ ير ًا يناًن 
 .25-77ا ، ا سنخؽ

،   حاػػ  نقػػر  عبػػػنية،  بخبػػن ا هيبثػػ  ي اسػػ  فػػػو  طر يػػن ا سبنسػػو، احبػػي  ػػير ي (29 
 .289ا، 7969خب رت 

، 7969 ػػػن بخ  بخبػػػن اػػػف نانبػػػ  ا قػػػ ف ا  نسػػػو ع ػػػ  ه ػػػن عػػػنـ ، ف.إ. خ ر ػػػبف (27 
ان ػر ات ، را احيػ  ا ػيك ر  اػب ي ا اق هػو ،اػني هػن ـ  حا  ر قػيبـ ا ػيك ر  ع

 .433ا ،7988، ا كع ي اس  حاني ا يبف بي ا لعر ا بطن و  ابخبن
ساهت خ بطننبن  ار بنت ا ا هية ا ا بكب  اف خَّن نء Wheelusحنعية ربارا  (22 

عان اث  ا اسنعية ا  و حيا ان ا قرات ا ا بكب   7943حنعية فو ط اخاا عنـ 
 يفيان ، رؿ ا هاجنء خن رحرؼ بي يرؿ ا اهر  ري ؾ اقنخؿ اابرف ير   سنربن ي

ريػػػر اخاػػ  بػػ بؿ اقن نػػػ  ، ا ر بػػنت ا ا هػػية ا ا بكبػػ   اهكراػػػ  ا ابخبػػ  ا اؤح ػػ 
اي ، اف ر اء ييس ا  جنحب ، خن اعابن ا  و كننت  حنبان ا ر بنت ا ا هية ا ا بكب 

 كنااػ  عاػن ا حػراء را ابػنس ا ابخبػ  را  طػ  انه ان ييس ا  جنحب  هؽ ا سبط ة ا
اف ي ؾ اف ييس ا  جنحب  حي ا نهت  ار بنت ا ا هية ا ا بكبػ  خػنف  سػان  ػيرؿ 
ا  ى خنس  ياـ ا قنعية او اعجن ان اف حابو ا  سرـ را بػ ا ب ر بسػ ي عاباػن 

ؿ ا ا بكبػػػػ  هػػػػر –ا  جنحبػػػػنت ا ابخبػػػػ  ، عكػػػػو ا خهبػػػػ ي -بنظػػػػ : .ا قػػػػننرف ا ابخػػػػو
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( فو ك نب خهػرث اػؤ ا ات اف بقبػن ر هػيبنت 7977-7954ا قنعية ا يسك ب   
اياػػػػػػػي ا خهػػػػػػػرث را ي اسػػػػػػػنت  ،29/5/7997-27، ا قػػػػػػػ ف ا هػػػػػػػنيي را ي ػػػػػػػ بف

 .792-797ا  ،حناي  ا قني ة، ا ف بقب 
اعانػػػػت ا ر بػػػػنت ا ا هػػػػية ا ا بكبػػػػ  ا ػػػػ ؽ حنعػػػػي ان  7963فػػػػو ارا ػػػػ  عػػػػنـ  (23 

اابػػرف ير   خارحػػب ا  جػػنؽ 499و خالػػت  كن بجاػػن ا يسػػك ب  فػػو ا الػػ ب را  ػػ
ا  اناػػن  ،7959ا ػػيي رحيػػؤ ا ػػ  با أبعناػػنر  را ااػػؾ اهاػػي ا  ػػناا فػػو عػػنـ 

 اسػػكت خهقػػرؽ طن  ا اػػن خػػن  هابؽ فػػرؽ ا ابػػو ا الػػ ب راه جنظاػػن  اػػية سػػخو 
سنرات خس ب  ا  ي بب ا  نا   خقنء عان ا كع كخب   ااراا ت ا ه خبػ  فػو 

اػػب   ػػانؿ  ػػ ؽ ا  خػػنط كاػػن اسػػ ا ت فػػو   ػػلبؿ  59عاػػن خيػػي  سػػبيي بهبػػن
حنػيي   ياػ  ا سػطرؿ ا سػنيا فػو 7799ا  ػو  بػـ  ،حنعي ان ا خه ب  ا س ب 

ا سػػ يان  ا ا بكػػو فػػو ، سػػ بر ات سػػابث -ابنػػنء ا قنبطػػ ة.  ا جناػػبؿ بنظػػ :
 .336ا، 7985 بخبن،   حا  عاني هن ـ، اف بقبن

 .742ا، ي  ا سنخؽا اا، اهاي عا  ا اان و (24 

 .743ا، ا ااي  نجسؤ (25 

اسػػػػ ا  ا قراعػػػػي ، ؛ عاػػػػو  ػػػػيبب777ا، ا ااػػػػي  ا سػػػػنخؽ ،اني بػػػػ  ارعافسػػػػكو (26 
، 7982، طػػػػػ اخاا،  اطخنعػػػػػ  را ن ػػػػػ  ا ػػػػػيا  ا حاني بػػػػػ ، ا يسػػػػػك ب  فػػػػػو  بخبػػػػػن

 .22ا
ا كػػػػع ، ا ط بػػػؽ ا ػػػػن طػػػ اخاا، ا ي حػػػػنت ا ابخبػػػ  ا ا بكبػػػػ ،  فيػػػت سػػػػبي اهاػػػي (27 

 .76ا، 7992، ا قني ة، اك نب را ن  ا قني ة  

 745ا، ا ااي  ا سنخؽ، اهاي عا  ا اان و (28 
ا ػػ رع ابعناػػنر : كػػنف ا ػػ رع ابعناػػنر  فػػو اػػابا  اػػن يػػر إ ي هاػػؼ عسػػك ي  (29 

فاػر ، خكؿ ان بنطري عابؤ ا هاؼ اف ايػنف ري ػؾ ألنػؤ باثػؿ ا نػراهو ا يسػك ب 
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ريػر اببػًن ، 7957 فػ  عػنـ  ا خيبؿ  ا  رع ا يفنع عف ا  ػ ؽ األرسػط ا ػيي
عػػنية ا رحػػري ، كااػػ   هاػػؼ خلػػياي  ااعبػػي عػػف  ،ا قاػػي انػػؤ اف بخػػث فبػػؤ ا هبػػنة را 

ا قػػػػني ة ، ا ا ػػػػ ؽ ا ي خػػػػو ا ايناػػػػ ،  جناػػػػبؿ ا ا ػػػػ رع بنظػػػػ  اػػػػ ح ا يقػػػػني
؛ رثػػػػػن ؽ حنايػػػػػػ  7957أباػػػػػرؿ  6، ؛ ح بػػػػػية األيػػػػػ اـ754-753ا ، 7979

احاػػا حنايػػ  ا ػػيرؿ ا ي خبػػ  فػػو ير   ق بػػ  األاػػبف ا يػػنـ ا ػػن ، ا ػػيرؿ ا ي خبػػ 
 .794-793ا ، 7975فو آيا  ، انيقنيس ا ينيي ا سنخو را ي  بف

، 7979، ا قني ة، ا ثر ة ا ابخب  را ه كنت ا ي خب  ا اينا ة، عخي ا هجبظ ا انبن  (39 
 .235ا 

 .377-376ا، ا ااي  ا سنخؽ، احبي  ير ي (37 
 .378ا، ا ااي  نجسؤ (32 

 .58ا، ا ااي  ا سنخؽ، ثانفا سبي عر  ع (33 

 .35-32ا، ا ااي  نجسؤ (34 
اسػػ  يات ا قنعػػية فػػو ا  ػػي ؿ ا يسػػك ي فػػو ا كرنلػػر بػػي ا قػػرات ا رطنبػػ  ا  ػػو  (35 

كنف بقريين خن  با  راراخن اف احؿ اس ق ؿ ا كرنلر ر  رحػؤ اػف يا ػ ة ا نجػري 
س  بخبػػػػن ا سبنسػػػػب  األا بكبػػػػ   حػػػػن، ا سػػػػ يان ي األر خػػػػو؛كا ف كػػػػنظـ ا قخبسػػػػو

، 2993، طػػػػػ اخاا، ا كػػػػػع حاػػػػػني ا ابخبػػػػػبف  اي اسػػػػػنت ا  ن ب بػػػػػ 7949-7957
 .767ا

 .36ا، ا ااي  ا سنخؽ، ا سبي عر  عثانف (36 
 .762ا، ا ااي  ا سنخؽ، كا ف كنظـ ا قخبسو (37 

ر يي ، اف أاؿ   كو، 7999عخي ا احبي كيخن :اف ارا بي ايبن  ط اخاا عنـ  (38 
خبػ ة خانطقػ    خػنف ا  ػو كػنف  اػن ير  خػن ع فػو ا ه كػ  عن ا ؤ اف ا ين  ت ا ك

رحػػي  ػػن ؾ أعثنػػنء هقخػػ  ا يا ة ا خ بطننبػػ  فػػو   سػػبا هػػعب ا سػػ ق ؿ ، ا رطنبػػ 
را  ب  عبرًا فػو ا حايبػ  ا رطنبػ  ا   سبسػب  ران  ػب عبػرًا فػو ، فو ط اخاا
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يػػيا ثػػـ أاػػخن   بسػػًن ألرؿ احاػػا نبػػنخو خيػػي ا سػػ ق ؿ راسػػ ا  فػػو ، ا خ  اػػنف
ا اناب عان نهر ا رااؿ  ـ بنقطو عنؤ سرى ا  بف األر ػن عنػيان عػبف فػو 

رعبػػ ًا  اارااػػ ت رنن خػػًن  ػػ  با ا ػػرع اء ثػػـ أاػػخن   بسػػًن  اػػرع اء  26/4/7955
عنػػػػيان سػػػػهب ا خ  اػػػػنف ا ثقػػػػ  اػػػػف رعا  ػػػػؤ رابػػػػط س   قػػػػيبـ  26/5/7957فػػػػو 

ؤ خن   ػػرة را جسػػني اسػػ قن  ؤ خسػػخب اػػن عػػ ؼ خقبػػب  فػػعاف ا  ػػو ا ااػػت فباػػن رعا  ػػ
ير ػػ  ا سػػ ق ؿ ،  بخبػػن خػػبف ا انبػػو را هنبػػ ، اهاػػي برسػػؼ ا اق بػػؼ ا اػػن و:
 .9ا، خب رت خ ، 7ج، 7957-7963

ا سبنسػػػػػػػػػػػػ  ا  ن حبػػػػػػػػػػػ  ا ا بكبػػػػػػػػػػػػ  أ حنين اػػػػػػػػػػػن ر طخق اػػػػػػػػػػػػن ، هسػػػػػػػػػػػبف  ػػػػػػػػػػػ بؼ (39 
، 7994ا قني ة ، ا اب   ا اا ب  ا ينا   اك نب، 7ج (7994-7945ر هيبثان 

 .744ا

اػػػف ا هػػػ ب ا ين ابػػػ   (7957-7945 بخبػػػن را لػػػ ب اػػػف  ، نعؾ عكػػػو اخػػػ ايبـنػػػ (49 
،  سػن   انحسػ ب   ب  ان ػر ة(، 7957ا ثننب  ه ن حخرؿ  بخبػن ا ػ رع أبعناػنر 

 .796ا، 7987حسـ ا  ن بخ حناي  عبف  اا ، كاب  ا   خب   اخننت
، 7979ا قػػػػني ة  ،2ط، اك خػػػػ  ا نحاػػػػر ا ااػػػػ ب ، هقبقبػػػػ   بخبػػػػن، سػػػػناو هكػػػػبـ (47 

 .734ا

 .729ا، ا ااي  ا سنخؽ، اهاي عا  ا اان و (42 

 .744ا، ا ااي  ا سنخؽ، هسبف   بؼ (43 

 .734ا، ا ااي  ا سنخؽ، سناو هكبـ (44 

 .796 ،ا ااي  ا سنخؽ، ننعؾ عكو اخ ايبـ (45 

 729ا، ا ااي  ا سنخؽ، اهاي عا  ا اان و (46 
 .59ا، ا ااي  ا سنخؽ، ا سبي عر  عثانف (47 
 735ا، ا ااي  ا سنخؽ، سناو هكبـ (48 
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اهجظػػ   حػػـ ، أ  ػػبؼ رعا ة ا  ن حبػػ  سػػ ي حػػيا، يا  ا رثػػن ؽ ا قرابػػ  ا ااػػ ب  (49 
، ا طن  ات ا ا بكب  فو حنعػية يػرباا 5/4/797 حـ ا ااؼ  42 حـ ا قبي، 45
 .7958بننب   8

 حػػـ اهجظػػ  ، أ  ػػبؼ رعا ة ا  ن حبػػ  سػػ ي حػػيا، يا  ا رثػػن ؽ ا قرابػػ  ا ااػػ ب  (59 
ا  جنحبػػػ  ا يسػػػك ب  خػػػبف  بخبػػػن رأا بكبػػػن  ،5/77 حػػػـ ا ااػػػؼ  749 حػػػـ ا قبػػػي، 45
 .7958 برنبر78

 .58ا، ا ااي  ا سنخؽ، ا سبي عر  عثانف (57 

 722ا يػػػيي ، ا ػػنجط ي اسػػػ  ا اػػننع  فبػػػؤ ،احاػػ    فػػػ   حػػن ة راػػػننع  ا كربػػػت (52 
 .26ا ،يبساخ ، 7972 سن  

 ،7973، ا قػػني ة، و ا سبنسػػ  را اح اػػو ا ي خػػوا خ ػػ رؿ رأثػػ س فػػ، اػػ ح ا يقػػني (53 
 .87ا

ابػػػراء عاػػػن ، ؛ احاػػػ  نجػػػط ا يػػػ ب48ا، ا ااػػػي  ا سػػػنخؽ، أ. ي. أرسػػػبخرؼ (54 
 .36ا ،7973 ،عيي بننب ، اعا  ا طنح 

 .55ا، ا خ  رؿ رأث س فو ا سبنس  را اح او ا ي خو، ا ح ا يقني (55 
  56) U.S. Depart ment of slate foragin Relation the Untied 

states ,1955-1957. 

ا سبنس  ا ا بكب   حنس ا ي ب  كبؼ  انو راف باػنيان(ا كع ، فرعي ح حا (57 
 .47ا ،7958خب رت ، ي اسنت ا رهية ا ي خب 

 ػػػػ ك  ا اطخرعػػػػنت را  رعبػػػػو ،  ااػػػػ     خيخػػػػي ا نناػػػػ ، اهاػػػػي هسػػػػنبف يبكػػػػؿ (58 
 .759ا، 7982خب رت، 7ط، را ن  

  ػػػػػػبا ا ر بػػػػػػنت ا ا هػػػػػػية ا ا بكبػػػػػػ  ا  ػػػػػػناا را ث ثػػػػػػرف : حػػػػػػرف إؼ كنبػػػػػػيي (59 
راحخػػ   7967( ريػػر ا ػػيي احػػ   ػػعر  اػػبل ا  نػػنعب  فػػو عػػنـ 7967-7963 

را  بػػػؿ فػػػو ي ا 7962  ر ػػػرؼ عاػػػن اعا ػػػ  ا اػػػرا بخ ا سػػػرفب ب  اػػػف كرخػػػن 
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، ا ااػػػػػي  ا سػػػػػنخؽ ،يبجبػػػػي يخابػػػػػر بم :7963نػػػػػرفا   22خر بػػػػ   كسػػػػػنا فػػػػػو 
 .78ا

 .769ا ، اا     يخي ا ننا ، بكؿاهاي هسنبف ي (69 

 .374ا ،ا ااي  ا سنخؽ، احبي  ير ي (67 

 .375ا ،ا ااي  نجسؤ (62 

 .764ا ،ا ااي  ا سنخؽ، سناو هكبـ (63 
( احا  ا جك  7982-7948ا ي حنت ا س ا باب  األا بكب   ، حانؿ عخي ا حراي (64 

األخهػػػػػػنث اياػػػػػػي ، 7985نبسػػػػػػنف  (74-73  ا يػػػػػػييبف، ا سػػػػػػ  ا بحو ا ي خػػػػػػو
 .38-37ا، خب رت، ا ي خو

  65) Wright, John: Libya A modern Histor, Baltimore, 

1982, P. 103 

 .784ا ،ا ااي  ا سنخؽ، اهاي عا  ا اان و (66 
  ػػػػػبا ا ر بػػػػػنت ا ا هػػػػػية األا بكبػػػػػ  ا سػػػػػنخو را ث ثػػػػػرف   ب  ػػػػػن ي إبػػػػػـ نبكسػػػػػرف: (67 

ب و ريػػر ا اسػػرؤؿ عػػف (  راػػؿ ا ػػن ا رفػػنؽ اػػو ا  هػػني ا سػػرف7969-7974 
سػػهب ا قػػرات األا بكبػػ  اػػف حنػػرب  ػػ ؽ آسػػبن ريػػر أرؿ   ػػبا أا بكػػو بػػعر  

، اابن ات ير  3رأرؿ   با أا بكو بانن إس ا بؿ اسنعية ان ب  حي ين ، ا ابف
يبجبػػػػي ، خيػػػػي فبػػػػبه  ر  كبػػػػت 7974رحػػػػي اسػػػػ قنؿ اػػػػف ا   نسػػػػ  فػػػػو أ سػػػػطا 

 .29ا ،ا ااي  ا سنخؽ، ياخابر بم
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األحزمة اخلضراء وأهميتها يف محاية املدن مه العىاصف 
 الرتابية ومكافحة ظاهرة التصحر

 (مدينة تكريت حالة دراسية)
ىىىىىىأ.م.د.محمودىحمادةىصالحىالجبوري

ىىىىىىىىىىىىىقدمىالجعرافوةظىالتببويوةظىىىاآلداب/كلوظى/ىجامطظىتكروت

ىن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مستخلص
ة خطيرة تهدد البيئة الطبيعية ومواردها االقتصادية ومػدهها التصحر ظاهرة بيئي

اههػا و  ،كما اف هذه الظاهرة تاخذ اشكاال متعددة وال تقتصر عمى جاهػ  واحػد ،وسكاهها
وال تقتصػػر  ،اصػػبحت تهػػدد معظػػـ دوؿ العػػالـ المتقدمػػة مههػػا والهاميػػة عمػػى حػػد سػػوا 

. عػداها الػى األراضػي المرويػةظاهرة التصحر عمى األراضي الجافة وشبه الجافة بػؿ تت
وهذا البحث يتهاوؿ مهطقة في محافظة صالح الديف وهي مديهة تكريت مركز محافظة 

اذ بمغ . صالح الديف تمؾ المهطقة التي تمثؿ اكبر تركز سكاهي عمى مستوى المحافظة
ثػػػػـ  =:?7فػػػػي تعػػػػداد عػػػػاـ هسػػػػمة ( ==9;7)الحضػػػػر  - عػػػػدد سػػػػكاف مركػػػػز المديهػػػػة

وقػػدر  =??7فػي تعػداد هسػمة ( ?<78:7) وبمػػغ. ==?7تعػداد فػي  هسػمة (;<=9;)
( هسػػػػػػػػمة مػػػػػػػػههـ :?9<?8بحػػػػػػػػدود ) =800سػػػػػػػػكاف المديهػػػػػػػػة حسػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػديرات عػػػػػػػػاـ 

 .(7)الحضر -هسمة هـ سكاف مركز المديهة  (;>>;77)
اف هػػذه األعػػداد مػػف السػػكاف تحتػػاج الػػى بيئػػة لمسػػكف تتػػوفر فيهػػا شػػروط البيئػػة 

مشػكمة كبيػرة وهػي هبػو  العواصػؼ الترابيػة ومػا  غيػر اف المديهػة تعػاهي مػف ،الصحية
 خػالؿوخاصة التػي تهػ  عمػى المديهػة  ،يهتج عهها مف اثار بيئية تهدد صحة المواطف
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بسػػب  سػػعة المهػػاطؽ الشػػمالية لممديهػػة والتػػي هػػي  (الخريػػؼ ،الصػػيؼ ،الربيػػ )ؿ و فصػػ
ه المهاطؽ باألساس مكشوفة و خالية مف الغطا  الهباتي والسكهي وهبو  الرياح في هذ

وهػو . ممػـ سػهويا :;7قمة سقوط األمطػار والتػي ال تزيػد فػي معظمهػا كمعػدؿ عػف  م 
الشػمالية القؿ حركػة لمريػاح  تعريةما يساهـ مف تفاقـ مشكمة التصحر وتعرض التربة لم

وههػػا البػػد مػػف ايجػػاد معالجػػات لمثػػؿ هػػذه الحالػػة لي مكافحػػة حالػػة التصػػحر . الغربيػػة
يمة لحمايػػػة المػػػدف هػػػو اهشػػػا  احزمػػػة خضػػػرا  )مصػػػدات والتصػػػدي لهػػػا واف خيػػػر وسػػػ

لمريػػاح( والتػػي تقػػوـ بػػدور مهػػـ فػػي حمايػػة المػػدف مػػف االتربػػة والتيػػارات الهوائيػػة وكػػذلؾ 
كمػػػػا اهػػػػه بامكاههػػػػا اف تػػػػوفر البػػػػذور والثمػػػػار و لربمػػػػا يمكػػػػف . تقمبػػػػات درجػػػػات الحػػػػرارة

ة كصػػهاعة الخشػػ  وكمػػا يمكػػف اف تكػػوف تجاريػػ. اسػػتغاللها كمهػػاطؽ ترفيهيػػة وسػػياحية
األحزمػػػة )وههػػػا سػػػهحاوؿ بيػػػاف اهميػػػة مصػػػدات الريػػػاح . وكػػػذلؾ تهميػػػة الثػػػروة الحيواهيػػػة

الخضػػػرا ( واثبػػػات اهميتهػػػا فػػػي الحفػػػاظ عمػػػػى التربػػػة وحمايػػػة المديهػػػة مػػػف العواصػػػػؼ 
اذ اف هػػذه االحزمػػة لهػػا القػػدرة عمػػى مكافحػػة ظػػاهرة تعريػػة التربػػة بفعػػؿ حركػػة . الترابيػػة

ظػاهرة التصػحر وخاصػة اذا تجػاوزت الريػاح سػرعتها الحرجػة اذ تبمػغ الرياح والحػد مػف 
فػي الفصػػؿ الجػػاؼ  فػي شػػهر تمػػوزـ/ ثاهيػػة >سػرعة الريػػاح فػي مهطقػػة الدراسػػة بحػدود 

وبػػذلؾ وجػػػدها لزامػػػًا . وخاصػػة فػػػي ظػػػؿ الظػػروؼ المهاخيػػػة السػػػائدة فػػي مهطقػػػة الدراسػػػة
را فػػي التقميػػؿ مػػف مػػ ثرات تهػاوؿ المصػػدات واالحزمػػة الخضػػرا  التػػي تشػػكؿ اسػػهامًا كبيػػ

استهادًا الى الدراسات العممية ألثر المصدات في التقميؿ مف م ثرات  ،األحواؿ المهاخية
وههػػػا البػػػد مػػػف مسػػػاهمة . سػػػرعة الريػػػاح ودرجػػػات الحػػػرارة المرتفعػػػة عمػػػى بيئػػػة المديهػػػة
واف  ،ومجمػػػس المحافظػػػة ،م سسػػػات الدولػػػة واالفػػػراد وخاصػػػة الجامعػػػة وكميػػػة الزراعػػػة

مبػػػالغ لتهميػػػة األحزمػػػة الخضػػػرا  مػػػف مبػػػالغ تهميػػػة األقػػػاليـ لممحافظػػػة عمػػػى  تخصػػػص
وهػػذا االمػػر يتطمػػ  جهػػود كبيػػرة  هجػػاح  ،المديهػػة وسػػكاهها مػػف اثػػر العواصػػؼ الترابيػػة

 . مثؿ هذه االعماؿ وخاصة االهالي ووجود اختصاصيف في هذا المجاؿ
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الدراسة يتػتتى مػف خػالؿ اف الحاجة الفعمية لقياـ االحزمة الخضرا  في مهطقة 

الضػػػػرورة اذ اف مهطقػػػػة الدراسػػػػة تعػػػػػاهي مػػػػف تفػػػػاقـ ظػػػػػاهرة التصػػػػحر ووجػػػػود اراضػػػػػي 
والجغرافيػػػػوف يػػػػروف اهفسػػػػهـ اكثػػػػر اهتمامػػػػا  ،صػػػػحراوية جافػػػػة تحػػػػيط بمهطقػػػػة الدراسػػػػة

وقػػػد . كػػوههـ اكثػػػر عهايػػة بالعالقػػة بػػيف البيئػػػة الجغرافيػػة وا هسػػاف ،بموضػػوع التصػػحر
اسات العوامؿ المسببة لظاهرة التصحر سوا ًا ما كاف مهها طبيعيػا بيهت الكثير مف الدر 

‹ مصػػدات الريػػاح › األحزمػػة الخضػػرا  )وفػػي بحثهػػا الموسػػوـ ) ،كػػاف مههػػا بشػػريا او مػػا
سػهعالج اثػرا بيئيػا اال وهػو تعػػرض  ودورهػا فػي مكافحػة التصػحر وحمايػة بيئػة المديهػة((
ى اثرهػػا عمػػى البيئػػة وكيفيػػة حمايتهػػا مهطقػػة الدراسػػة الػػى هبػػو  العواصػػؼ الترابيػػة ومػػد

مف خالؿ بها  حزاـ او احزمة خضرا  تحمي المهطقة مف العواصؼ الترابية التي تهدد 
المديهػػػة وسػػػكاهها اذ اخػػػذت هػػػػذه الظػػػاهرة بالتزايػػػد الشػػػديد اذ تعػػػػرض العػػػراؽ فػػػي عػػػػاـ 

ويبػدو  (8)8000( عاصفة عاـ >7) ( عاصفة ترابية ثـ تدهت الى709)بمغت  7??7
وزيػادة العواصػؼ الترابيػة وذلػؾ  7??7ههاؾ عالقػة بػيف العػدواف عمػى العػراؽ عػاـ  اف

بسب  حركة القوات والقصؼ واهواع االسمحة التي تـ استخدامها مػف قبػؿ دوؿ العػدواف 
 . عمى العراؽ

اف مساحة األراضي المتصحرة والمهػددة بالتصػحر فػي محافظػة صػالح الػديف 
( دوهػػػـ 00:00??سػػػاحة المحافظػػػة البالغػػػة )( دوهػػػـ مػػػف مجمػػػوع م97;98:>تبمػػػغ )
 .(9)% مف مجموع مساحة المحافظة?.:>وتشكؿ 

وقػػػػد بػػػػدل االهتمػػػػاـ بدراسػػػػة البيئػػػػة ومشػػػػاكمها فػػػػي اوائػػػػؿ السػػػػبعيهات مػػػػف القػػػػرف 
 U.N.Conference Onالماضي عهدما عقد م تمراالمـ المتحدة حوؿ البيئة البشرية 

The Human Environment والػػػذي  8=?7لسػػػويد عػػػاـ فػػػي سػػػتوكهولـ فػػػي ا
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وههػا البػد مػف التػذكير بػاف مػف حػؽ  .(:)تمخض عهه والدة برهامج االمػـ المتحػدة لمبيئػة
االهسػػػاف اف يعػػػيش فػػػي بيئػػػة مالئمػػػة خاليػػػة مػػػف المموثػػػات لػػػه والسػػػرته تحقػػػؽ العػػػيش 

واذ البد مف التتكيد عمى المهاف  التي يمكف اف يحققػة هػذا البحػث اليجػاد بيئػة . السعيد
ة صػػالحة لالسػػتقرار السػػكاهي وهػػو مػػا يترتػػ  عميػػه االهتمػػاـ بهػػذا الموضػػوع مػػف مهاخيػػ

قبػػػػؿ الدولػػػػة وم سسػػػػاتها ودوائرهػػػػا البمديػػػػة والزراعيػػػػة والمػػػػوارد المائيػػػػة لمعالجػػػػة ظػػػػاهرة 
التصحر بتستخداـ هذا االسمو  وذلؾ لمعالجة هذه الظاهره والحػد مػف تفاقمهػا وتجهػ  

عمى التربة مف التعرية الريحية واهجرافها وبذلؾ البد وكذلؾ المحافظة  ،اخطارها البيئية
الف الظػػاهرة المدروسػػة هػػي ظػػاهرة تحتػػاج ، اف يػػدخؿ التخطػػيط كتسػػاس لمعمػػؿ البحثػػي

مػػػػف خػػػػالؿ االجػػػػرا ات  ،الػػػػى التخطػػػػيط لمعالجػػػػة المشػػػػكمة التػػػػي تعػػػػاهي مههػػػػا المديهػػػػة
تػي اهعكسػت اثارهػا والتدابير الالزمة والتي يمكف استخدامها لمعالجة ظػاهرة التصػحر ال

عمػػى المديهػػة مػػف خػػالؿ العواصػػؼ الترابيػػة وبالشػػكؿ الػػذي يجعمهػػا اكثػػر مالئمػػة لعػػيش 
السكاف والحفاظ عمػى صػحتهـ وتػوفير مهػاطؽ الراحػة واالسػتجماـ فػي مهػاطؽ األحزمػة 

وهػو  .(;)الخضرا  والتي يمكف استخدامها حتى لألهشطة الزراعيػة والصػهاعية والتجاريػة
عسى . يد مف دوؿ العالـ لتطوير الزراعة وصهاعة األخشا  وغيرهاما حصؿ في العد

اف هوفػػؽ فػػي هػػذه البحػػوث الميداهيػػة خدمػػة لتطبيػػؽ مبػػدل الجامعػػة فػػي خدمػػة المجتمػػ  
عممػػًا اف هػػذا البحػث هػػو ميػػداهي مػف خػػالؿ المعايشػػية . وتعشػيؽ الجامعػػة مػػ  المجتمػ 

ؼ الترابيػػة والغباريػػة الهابػػة عمػػى اليوميػػة لممديهػػة والمشػػاهدات الميداهيػػة لظػػاهرة العواصػػ
 . مديهة تكريت ومايترت  عميها مف اثار بيئية وصحية
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 (Research Obgective) ىذف البذث
حػػػزاـ اخضػػػر شػػػماؿ مديهػػػة تكريػػػت وذلػػػؾ لمقاومػػػة  زراعػػػةيهػػػدؼ البحػػػث الػػػى 

اذ اف المهطقػػػػة الشػػػػمالية  ،)التصػػػػحر( العواصػػػػؼ الترابيػػػػة والتػػػػي سػػػػببها تفػػػػاقـ ظػػػػاهرة
فعميًا والتي تػزداد  ابظاهرة التصحر وتعاهي مهه يئة ومهددةلممديهة مه غربيةة الوالشمالي

اف هػػذا الحػػزاـ سػػيقـو و  ،بشػػكؿ واضػػ  مػػف خػػالؿ الصػػور الفضػػائية والخػػرائط الالحقػػة
بحمايػػة المديهػػة مػػف العواصػػؼ الترابيػػة والغباريػػة والتػػي تهػػ  عمػػى المديهػػة وخاصػػة فػػي 

العواصػػػؼ بسػػػب  عوامػػػؿ الجفػػػاؼ وكػػػذلؾ االثػػػار  السػػػهوات االخيػػػرة التػػػي ازدادت فيهػػػا
المػػدمرة لمبيئػػة بسػػب  االحػػتالؿ لمعػػراؽ مػػف قبػػؿ القػػوات الغازيػػة ومػػا تفعمػػه مػػف تػػدمير 

كمػا اهػػه مػف الممكػف اف يكػوف هػذا الحػزاـ مهطقػػة . والبػايولوجي لمبيئػة وغطائهػا الحيػوي
 . السكافترفيهة او متهفس لسكاف المديهة وهو يمثؿ رئة المديهة المزدحمة ب

 ( Research Question) هشكلت البذث

؟ مػاهي الظػروؼ المحيطػة بهػا؟ تحدد فػي مجموعػة لسػئمة مػا هػو واقػ  المديهػة
هػؿ ههػاؾ ؟ مػاهي السػبؿ؟ هؿ اهها تعاهي مف مشػكمة هبػو  الريػاح وسػرعتها؟ ليف تق 

األيػػػدي ، المػػػوارد المائيػػػة، مػػػ هالت متاحػػػه  هشػػػا  مثػػػؿ هػػػذا الحػػػزاـ مػػػف حيػػػث المكػػػاف
 .  الكمؼ ،لعاممةا

 (Research Hypothesis) فرضيت البذث
تحديػدها بحقيقػة مفادهػا اف األحزمػة الخضػرا  تعػد مػف االهشػطة المهمػة  يمكف

التصػحر  والحد مهها وحماية المدف مػف مشػكمة ،واألساسية في معالجة ظاهرة التصحر
وده األهبسػػاط يسػػ سػػط  مهطقػػة الدراسػػةاذ اف . والعواصػػؼ الترابيػػة الهابػػة عمػػى المديهػػة

مػف ثػف زيػادة التعريػة سػرعة الريػاح و  يسػاعد عمػى زيػادةومفتوحة اماـ الريػاح ممػا  العاـ
وهػػذا مػػا يتطمػػ  ضػػرورة صػػياغة  ،الريحيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تعميػػؽ مظػػاهر التصػػحر

توجهات مستقبمية تساهـ في اهشا  مثؿ هذه األحزمة والتي كاف قسما مهها موجػود فػي 
لػػػدواعي  قػػػوات االحػػػتالؿ ولكػػػف تػػػـ تجريفهػػػا مػػػف قبػػػؿتكريػػػت )مهطقػػػة العوجػػػة( جهػػػو  

 . امهية
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  (Research Methodology) هنيج البذث
لغػػرض وصػػوؿ البحػػث الػػى اهدافػػه والتحقػػؽ مػػف صػػحة فرضػػيته تػػـ األعتمػػاد 
عمى المػههج التحميمػي الميػداهي والمعايشػة اليوميػة لمهطقػة الدراسػة مػ  اعتمػاد البياهػات 

 مف مسببات التصحر.المهاخية التي تدخؿ ض
 (Structure Research) ىيكلت البذث

تعريػػػؼ : طمػػػ  الوصػػػوؿ الػػػى غايػػػة البحػػػث تقسػػػيمة الػػػى المحػػػاور ا تيػػػةفقػػػد ت
حاجػػػة المديهػػػة الػػػى االحزمػػػة ، اهواعهػػػا ،األحزمػػػة الخضػػػرا  وتعريفهػػػا، مفهػػػوـ التصػػػحر

رؽ زراعػة طػ، تصميـ الحزاـ ،مبررات اهشا  الحزاـ ،المهاخ، الخضرا  ومصدات الرياح
المهػػاطؽ المقترحػػة لالحزمػػػة فػػي مهطقػػػة  ،االحزمػػة الخضػػػرا  مميػػزات وفوائػػػد ،األحزمػػة
 . المراج  والمصادر ،االستهتاجات والتوصيات ،الدراسة

 دذًد هنطقت الذراست 
يتحػػدد البعػػد المكػػاهي لمهطقػػة الدراسػػة لمجمػػؿ مسػػاحة المديهػػة حسػػ  التصػػميـ 

األساسػػي الهافػػذ الػػذي  التػػي يغطيهػػا التصػػميـ االساسػػي لممديهػػة وحسػػ  مراحمػػه الزمهيػػة
 ومهطقػة الػديـو التػي تػـ اضػافتها الػى التصػميـ ;800لغايػة عػاـ  9<?7اعد في عاـ 

( والتػػػي 9) ،(8) ،(7رقػػػـ ) ،كمػػػا موضػػ  فػػػي االشػػكاؿ =800االساسػػي لممديهػػػة عػػاـ 
ربا تمتد مف وادي شيشيف جهوبا الى سياج جامعة تكريت شمااًل ومف الطريؽ السري  غ

 . لههر دجمة شرقا وكذلؾ داخؿ المديهة مهىالى الضفة الي
  مػػف جهتهػػا الشػػمالية   :9 ;.;:تقػػ  مديهػػة تكريػػت فمكيػػا بػػيف دائرتػػي عػػرض 

 مف جهتها الغربية    9: <: =9الجهوبية وبيف خطي طوؿ   مف جهتها   :9 <7 =0و
مف لػػػػذلؾ فػػػػاف موقعهػػػػا تحػػػػدد ضػػػػ. (7ة )يطػػػػ مػػػػف جهتهػػػػا الشػػػػرقية خر    9: =: 89و 

المهػػاطؽ شػػبه المداريػػة الحػػارة التػػي كػػاف لهػػا الػػدور البػػالغ عمػػى هػػوع المهػػاخ السػػائد فيهػػا 
 عمػى. كمػا اف موقػ  الفتحػة شػماؿ المديهػة يسػاعد (>)واهواع الحيػاة الهباتيػة سػمبا وايجابػا

ههػا الرياح باتجاه المديهة مرور تمثػؿ مهطقػة حديػة بػيف االقمػيـ شػبه  قادمة مف الغر  وا 
اال اف الصػفات المهاخيػة السػائدة فػي المديهػة  ،قميـ الجاؼ الصحراوي الحارالجاؼ واال

 .(=)اقر  الى االقميـ الصحراوي
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 الخصذر 
التي تواجه البيئة في العصػر الحػديث  تعد مشكمة التصحر مف اهـ المشكالت

وقػػػػد اشػػػػار مػػػػ تمر . ويهػػػػتج التصػػػػحرعف اخػػػػتالؿ التػػػػوازف البيئػػػػي بػػػػيف االهسػػػػاف والبيئػػػػة
اف التصػػػػحر عمميػػػػة بشػػػػرية واف االهسػػػػاف صػػػػاه   ==?7التصػػػػحر فػػػػي هيروبػػػػي عػػػػاـ 

Mans Desertوهػػػػػػو مػػػػػػا يطمػػػػػػؽ عميػػػػػػه صػػػػػػحرا  االهسػػػػػػاف  ،التصػػػػػػحر
وكػػػػػػاف  (<)

Aubreville خدـ كممػػػة تصػػػحر هػػػو اوؿ مػػػف اسػػػتDesertification 7عػػػاـ?:?(?) 
هػي اوؿ مػف اسػتخدـ لفظػة تصػحرمف  FAOوكػذلؾ الفػاو  ،وهي كممة فرهسية االصػؿ

 وقػػػػػػدـ لػػػػػػوهيرو المفػػػػػػظ االصػػػػػػطالحي تصػػػػػػحر. 8>?7بػػػػػػيف الوكػػػػػػاالت الدوليػػػػػػة سػػػػػػهة 
Desertification
ليقتصػػػر عمػػػى األراضػػػػي الجافػػػة غيػػػر اف لفظػػػػة تصػػػحر اعػػػػـ  (70)
 . تضـ مهاطؽ اخرى خالؼ تمؾ المهاطؽواشمؿ ولذا هجدها 

فتتخػػػػػػذ تعريفػػػػػػا اصػػػػػػر عميػػػػػػه فػػػػػػي عػػػػػػدد مػػػػػػف بحوثػػػػػػه  Dregneامػػػػػػا دريجػػػػػػف 
الهه  -عمى ما يبدو لي  -وهو افضؿ تعريؼ ممكف  (>=?7، <=?7، ==?7)اهظر

 : يضـ اغم  االعتبارات وثيقة الصمة بالموضوع فهو يعرفه عمى هذا الهحو
لبيئيػػػة الجافػػػة وشػػػبه الجافػػػة وشػػػبه التصػػػحر هػػػو عمميػػػة اضػػػمحالؿ االهظمػػػة ا

واهه عممية التغيير فػي  ،الرطبة هتيجة لمتاثيرات المشتركة بيف اهشطة االهساف والجفاؼ
هػػػػػذه االهظمػػػػػة البيئيػػػػػة والتػػػػػي يمكػػػػػف قياسػػػػػها باهخفػػػػػاض االهتاجيػػػػػة لمهباتػػػػػات المرغوبػػػػػة 

  عمػػى وتهػػوع الغطػػا  الهبػػاتي والحيػػواهي سػػوا Biomassوالتغيػػرات فػػي الكتمػػة الحيويػػة 
 .(77)هطاؽ ضيؽ او واس  وتزايد تدهورالتربة وتزايد االخطار التي تهدد السكاف

يػهجـ  ،وعرؼ التصحر باهه التدهور الكمي او الجزئي لعهاصر االهظمة البيئيػة
بسػػػب   ،عهػػػه تػػػدهي القػػػدرة االهتاجيػػػة ألراضػػػيها وتحولهػػػا الػػػى مهػػػاطؽ شػػػبية بالصػػػحرا 

فضػال  ،هساف وسو  اسالي  ا دارة التي يطبقهااالستغالؿ المكثؼ لمواردها مف قبؿ اال
عػػف التػػػتثيرات السػػمبية لمعوامػػػؿ البيئيػػة االخػػػرى غيػػر المالئمػػػة وخاصػػة عوامػػػؿ المهػػػاخ 
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. وهذا ما يهطبؽ عمى مهطقة الدراسة مػف حيػث الجفػاؼ. كمػا سػهالحظ ذلػؾ (78)الجاؼ
كريػت وازيػؿ في متف البحث ولقد تػـ ززالػة الحػزاـ األخضػر الموجػود فػي جهػو  مديهػة ت

وما يهتج عهه مف تدمير بيئػي لمهطقػة  8009بسب  ظروؼ االحتالؿ لمعراؽ بعد عاـ 
 . الدراسة وعمـو العراؽ

والتصحر هو االصطالح الذي يعبر عف درجة معيهة مف االختالؿ فػي تػوازف 
وهها يتتي التدهور البيئي ، العهاصر المختمفة المكوهة لمهظـ البيئية وتدهور خصائصها

تتعرض له مديهة تكريػت بسػب  عوامػؿ الجفػاؼ وتكػرار العواصػؼ الترابيػة الهابػة  الذي
عميها مما ي ثر بشكؿ سػمبي عمػى المديهػة وسػكاهها وهػو مػا يتطمػ  البحػث فػي اسػبا  
هػػذه الظػػاهرة وكيفيػػة معالجتهػػا وايجػػاد الحمػػوؿ المهاسػػبة لهػػا مػػف االسػػالي  العمميػػة التػػي 

 . ت الكثافة السكاهية الكبيرةتساهـ في تخفيؼ معاهاة المديهة ذا
 هربراث ًاىويت الذراست ًاالهكانياث ادلخادت القاهت االدزهت اخلضراء 

البد مف امعاف الهظر الػى الظػروؼ الطبيعيػة  ،مف اجؿ اعطا  الموضوع حقه
يشػكؿ المحيطة بمهطقة الدراسة والضوابط المهاخيػة التػي تشػكؿ الوسػط الجغرافػي الػذي 

المعمومػػات التػػي امكػػف الحصػػوؿ عميهػػا لمدراسػػة والتخطػػيط  خضػػاعزالمديهػػة وعهػػد  بيئػػة
كمػا اف تشػري  القػواهيف . ووض  السبؿ واالمكاهات عهد ذلؾ يمكف تحقيؽ هدؼ البحػث

التػػي تسػػاهـ فػػي اهشػػا  االحزمػػة الخضػػرا  وحمايػػة المػػدف ستسػػاهـ فػػي تحقيػػؽ الهػػدؼ 
غرافيػة و طػة الطوبير اذعهػد مالحظػة الخ. وهرى اف ههػاؾ مبػررات موجبػة لهػذا الموضػوع

( والصػػػػػػورة 8طػػػػػػة )يخر  سػػػػػػتويةضػػػػػػي مااههػػػػػػا عبػػػػػػارة عػػػػػػف ار  يتبػػػػػػيفلمهطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة 
تق  مديهة تكريت في مهطقة بيهيػة مػابيف المهطقػة المتموجػة التػي تقػ  زذ  ،(7)الفضائية

في اقصى طرفها الشػمالي وبػيف السػهؿ الرسػوبي جهوبػًا اذ يمتػاز سػطحها بكثػرة الػتالؿ 
فوؽ مسػتوى سػط  البحػر  ـ770. ويرتف  سطحها عف (79)واالخاديدوالودياف والشعا  

ويكػػوف اهحػػدار ارضػػها مػػف الغػػر  الػػى الشػػرؽ لي باتجػػاه ههػػر دجمػػة وتسػػاير االوديػػة 
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وادي شيشيف في جهوبها عهد بداية الحزاـ االخضر )مثؿ  ،الموجودة فيها هذا االهحدار
الػػذي يختػػرؽ المديهػػة القديمػػة  خػػر الطيرفػػي شػػمالها ووادي الخػػر( ،الزلػػة، وكػػذلؾ القػػائـ

 .(:7)وقد عممت هذه الودياف عمى تصريؼ مياه االمطار بعد هطولها الى ههر دجمة
وههػػا مػػف الممكػػف اسػػتخداـ هػػذه الوديػػاف لعمميػػة حصػػاد الميػػاه واالسػػتفادة مههػػا 
لري مهطقة الحزاـ االخضر وتهمية الزراعة في المهػاطؽ المحيطػة بهػا ومكافحػة ظػاهرة 

تكويههػػػا الجيولػػػوجي كمهطقػػػة فهػػػي تعػػػود الػػػى عصػػػر الباليستوسػػػيف اذ  امػػػا. التصػػػحر
تغطي سطحها الترسبات العائدة لهذا العصر وتكثر فيها المفاصؿ والشػقوؽ وصػخورها 

امػػػا تربػػػة المهطقػػػة فهػػػي قميمػػػة العمػػػؽ . جبسػػػية ورمميػػػة قابمػػػة لمتفكػػػؾ كممػػػا زاد الجفػػػاؼ
عمػػى قمػػة الزراعػػة بسػػب  قمػػة وقػػد اهعكػػس ذلػػؾ  .(;7)واليتجػػاوز سػػمكها بضػػ  سػػهتمترات

بعوامػؿ التصػحر  كما اف ذلؾ يسػاهـ بشػكؿ فعػاؿ فػي زيػادة تػتثر المهطقػة ،سمؾ التربة
وهػػػذا مػػػا  ،اذ تسػػػاهـ حركػػػة هبػػػو  الريػػػاح فػػػي جػػػرؼ التربػػػة وتعرضػػػها لعوامػػػؿ التعريػػػة

يتطم  االهتماـ بالحزاـ االخضر لحماية التربة مػف التعريػة الريحيػة والمائيػة والحػد مػف 
 . رة التصحرظاه

وقد اظهرت بعض التجػار  اف لالغػراس الخضػرا  اهميػة خاصػة اذ تقمػؿ مػف 
. وهذا (>7)وتقمؿ مف هسبة التموث وحماية المدف ،في الهوا  تركيز اوؿ اوكسيد الكاربوف
اذ اهها تق  الى الجهو  مف قضا  بيجي المهطقة الصهاعية  ،االمر مهـ لمديهة تكريت

طقػػػػة صػػػػهاعية فيهػػػػا صػػػػهاعة البتروكيمياويػػػػات والزيػػػػوت وهػػػػي مه. الكبػػػػرى فػػػػي العػػػػراؽ
وهػػػػي مػػػػواد مموثػػػػة مشػػػػبعة بمػػػػادة اوؿ اوكسػػػػيد . االسػػػػمدة والطاقػػػػة الكهربائيػػػػة، الهباتيػػػػة
وههػػا تػػتتي اهميػػة دور االحزمػػة الخضػػرا  فػػي حمايػػة المديهػػة مػػف المموثػػات . الكػػاربوف

يػػة مػػف الغطػػا  وخاصػػة اذا مػػا عرفهػػا اف مديهػػة تكريػػت تقػػ  وسػػط مهطقػػة صػػحراوية خال
 الهباتي.
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وقػػػد اظهػػػرت  ،كمػػػا اههػػػا خاليػػػة مػػػف المهػػػاطؽ الخضػػػرا  بػػػؿ تػػػـ التجػػػاوز عميهػػػا
دراسة لمديهة تكريػت اف اغمػ  التجػاوزات التػي وقعػت عمػى التصػميـ االساسػي لممديهػة 

التػي تعػد متهفسػًا لسػكاف المديهػة والػذي كػاف مػف االحػرى ، هو عمػى المهػاطؽ الخضػرا 
ا لحاجة السكاف لها لقضا  اوقات الفراغ وتمطيؼ المهاخ في مديهة العهاية بها وتطويره

 .(=7)تكريت ذات الطاب  الصحراوي

 ،ف لالحزمػػػػػة الخضػػػػػرا  اهميػػػػػة اخػػػػػرى اذ تسػػػػػاهـ فػػػػػي امتصػػػػػاص االصػػػػػواتل
% مػػػػف االصػػػػوات ;8اذ تمػػػػتص االشػػػػجار المورقػػػػة  ،وخاصػػػػة فػػػػي المػػػػدف المزدحمػػػػة

ف تشجير مهطقة الحزاـ األخضر . وقد تبيف ا(<7)% مف االصوات الساقطة;=وتعكس 
مػرات مػف حجػـ الغبػار  :-;.9ـ يقمؿ مف كمية الغبار في الهوا  بحػدود 00;بعرض 

 .(?7)المتواجد في العاصفة الترابية
اف االسػػػػػػتعماؿ المػػػػػػهظـ والجيػػػػػػد لممغروسػػػػػػات الخضػػػػػػرا  المتمثمػػػػػػة باالشػػػػػػجار و 

ففػي  ،يئػة المديهػةوالشجيرات والحشائش تساهـ في تحسػيف المهػاخ المحمػي لمموقػ  او لب
 % مف االشعة الشمسية يتمكف الوصوؿ الى7الغابات الكثيفة جدا اقؿ مف 
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 8008المصدر// مديرية المساحة العامة بغداد 

 الخارطة الكنتورية لمنطقة الدراسة( 0خريطة رقم )
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 ( صورة فضائية لمدينة تكريت )منطقة الدراسة(1صورة رقم )

 ?800// القمر الهدسات األمريكي لسهة المصدر
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% فقط مف االشعاع يسػتطي  الوصػوؿ الػى سػط  االرض ;رض بواسطة التيجاف واال
% مػػف اشػػعة الشػػمس. والغابػػات ابػػرد ?>اف الغابػػة المختمطػػة تقطػػ  حػػوالي وقػػد تبػػيف 

%( مػف االشػعة 80صيفًا وادفت شػتاً  حتػى اف غطػا  الحشػائش الطويمػة تسػم  فقػط بػػ)
ا  تجربػػة عمػػى الحػػزاـ االخضػػر . وقػػاـ الباحػػث بػػتجر (80)الشمسػػية لموصػػوؿ الػػى االرض

فػػي جامعػػػة تكريػػت فوجػػػد اف درجػػة الحػػػرارة تػػػهخفض فػػي فصػػػؿ الصػػيؼ داخػػػؿ الحػػػزاـ 
( درجػػػات وفػػػي فصػػػؿ الشػػػتا  ترتفػػػ  درجػػػة الحػػػرارة عػػػف المهػػػاطؽ ;االخضػػػر بحػػػدود )

( درجػػػػػات وهػػػػػذا مػػػػػا يفيػػػػػد مهطقػػػػػة الدراسػػػػػة >الخاليػػػػػة مػػػػػف الحػػػػػزاـ االخضػػػػػر بحػػػػػدود )
سيسػػاهـ الحػػزاـ فػػي  مػػف ثػػـوالمفتوحػػة امػػاـ هبػػو  الريػػاح و الصػػحراوية الشػػديدة الحػػرارة 
 . تحسيف مهاخ مديهة تكريت

وههاؾ مهاطؽ متعددة في العالـ معرضة لمتصحر تـ حمايتها بواسطة االحزمة 
بعػػد اف تػػػـ زراعتهػػا باالشػػػجار  ،وتحولػػػت الػػى مهػػػاطؽ ذات قيمػػة اقتصػػػادية ،الخضػػرا 

( 800.000)ثار( التػي تبمػغ مسػاحتها )صحرا   ،المقاومة لمجفاؼ وعمى سبيؿ المثاؿ
 .(87)تـ تحويمها الى مهاطؽ زراعية خضرا  وتـ استقرار السكاف فيها، 8كـ

وكذلؾ تـ تحويؿ مهاطؽ في جزيرة هيوزيمهد الشمالية الى غابػة )ودهيػؿ( والتػي 
والمهطقػػػة مغطػػػاة بالرمػػػاؿ ويصػػػؿ ، ( كػػػـ مػػػف مديهػػػة )اوكالهػػػد( 0;7تقػػػ  عمػػػى بعػػػد )
متػػػر/ سػػػهة عمػػػى  (90 - 80وتتوسػػػ  بمػػػا يتػػػراوح بػػػيف ) ،( متػػػر0;7ارتفاعهػػػا الػػػى )

اذ تػػػـ اتبػػػاع اسػػػمو  زراعػػػي . كػػػـ 0:حسػػػا  االراضػػػي الزراعيػػػة وعمػػػى جبهػػػة طولهػػػا 
ثػـ يتبعػه بعػد مػػدة  ،اذ تػزرع اوال بهػػوع عشػبي قػوي ،كثيػؼ ومتواصػؿ ويػتـ بػثالث طػرؽ
بية واخيػػرا بػػيف البقػػ  العشػػ Lupinus Arborens غػػرس بػػذور شػػجيرات قرهيػػة تػػدعى

همػػػت  ،بعػػػد عػػػاميف تغػػػرس بشػػػتالت شػػػجرية مػػػف هػػػوع الصػػػهوبر وخػػػالؿ عشػػػريف عامػػػا
مركػػػػزا تجاريػػػػا لالخشػػػػا  وهمػػػػت فيهػػػػا  7<?7اشػػػػجار الصػػػػهوبر واصػػػػبحت بعػػػػد عػػػػاـ 

ـ تصػػب  عهصػػر لمظػػالؿ ;- 9. كمػػا تبػػيف اف االشػػجارعهدما يبمػػغ ارتفاعهػػا (88)المديهػػة
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يها ظؿ االشجار اذ تهخفض درجة الحرارة الجيد كما تساهـ في تبريد المهطقة التي يغط
ـ  بعد )88بحدود ) ( دقائؽ مف مرورها تحت ظؿ االشجار مقارهة م  الرياح الهابة ;( 

. وهذا مايسػاعد عمػى تمطيػؼ مهػاخ مديهػة تكريػت (89)بهفس الوقت في المهاطؽ الجردا 
حػة القامػة اما مػا يتعمػؽ باالمكاهيػات المتا. بسب  هبو  رياح جافة حارة عمى المهطقة

مثػػػؿ هػػػذه االحزمػػػة فههػػػاؾ المػػػورد المػػػائي وهػػػو االهػػػـ الدامػػػة وهمػػػو الحػػػزاـ االخضػػػر 
اذ ال يبعػػد ههػػر دجمػػة عػػف المكػػاف المقتػػرح القامػػة الحػػزاـ فػػي بعػػض المهػػاطؽ ، وتهميتػػه
كـ وهي مسافة قريبة جدا والتحتاج الى كمؼ عاليػة سػوى مضػخات مائيػة  8 - 7عف 

ار مختمفػػة ومػػف ثػػـ تتػػوزع مػػ  امتػػداد الحػػزاـ االخضػػر مػػ  اهابيػػ  بالسػػتيكية ذات اقطػػ
كمػػػػا اف االمكاهيػػػػات الماديػػػػة متػػػػوفرة كالمبػػػػالغ الماليػػػػة اذ اف ميزاهيػػػػة . ألغػػػػراض الػػػػري

مميػػػػار ديهػػػػار عراقػػػػي فػػػػاذا مػػػػا  ()(787هػػػػو ) 8070المحافظػػػػة لتهميػػػػة االقػػػػاليـ لسػػػػهة 
لمحافظػة( فػاف هػذا خصص مبمغ مميار ديهار مف حصة تهمية االقاليـ سهويا )ميزاهيػة ا

 المبمغ قادر عمى تهمية المهاطؽ الخضرا  والحػزاـ االخضػر لحمايػة المديهػة فضػال عػف
، الصػػحة، المػػوارد المائيػػة، ميزاهيػػة الػػوزارات السػػاهدة لمثػػؿ هػػذا المشػػروع وهػػي )الزراعػػة

 كمية الزراعة(.، جامعة تكريت،حقوؽ االهساف ،التعميـ العالي،البيئة
وههػػػاؾ ايػػػدي عاممػػػة  ،سػػػعة لزراعػػػة مثػػػؿ هػػػذه االحزمػػػةكمػػػا تتػػػوفر مسػػػاحات وا

عاطمة تبحث عف عمؿ وربما ستكوف لهذا الحزاـ امكاهية توفير فرص لبعض العاطميف 
وههػػػا البػػػد مػػػف تظػػػافر جهػػػود المجتمػػػ  المحمػػػي واالعػػػالـ فػػػي االسػػػهاـ بتهميػػػة الحػػػزاـ 

راضػػػي اذ تعػػػاهي المديهػػػة مػػػف هقػػػص حػػػاد فػػػي عػػػدد المتهزهػػػات واال ،االخضػػػر لممديهػػػة
الخضػػرا  وهػػو مايشػػج  عمػػى دفػػ  السػػكاف لممسػػاهمة فػػي تهميػػة االحزمػػة الخضػػرا  وقػػد 
تبيف في احدى الدراسػات اف حصػة الفػرد فػي الواليػات المتحػدة االمريكيػة مػف المهػاطؽ 

 . . وهي االف اكثر مف ذلؾ(:8)/ شخص8ـ:الخضرا  هي بحدود 
                                                      

()  8070/:/:7بياهات غير مهشورة متخوذة مف مجمس محافظة صالح الديف بتاريخ 
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واغمبهػػا خاليػػة  / شػػخص8ـ0;.0فهػػو ال يتعػػدى امػػا مايوجػػد فػػي مديهػػة تكريػػت
. وههػا تكمػف الحاجػة الماسػة القامػة مثػؿ هػذه االحزمػة ()مف الغطػا  الهبػاتي واالشػجار

بػػهفس الوقػت وقػػد اجػػرى الباحػػث اسػػتبياف لسػػكاف  ،لحاجػة السػػكاف اليهػػا وحمايػػة المديهػػة
المديهة لمعرفة حاجتهـ الى مثؿ هذه االحزمػة والمهػاطؽ الخضػرا  عمػى عيهػة عشػوائية 

 ،% مػػف العيهػػة>?ؼ شػػخص ولمختمػػؼ األعمػػار وقػػد اجػػا  مػػا هسػػبته تتكػػوف مػػف الػػ
بحاجتهـ الى هذا الحزاـ كهطػاؽ حػامي لممديهػة مػف العواصػؼ الترابيػة ومهطقػة ترفيهيػة 

% مػػػف العيهػػػة هفسػػػها بػػػاههـ بحاجػػػة ماسػػػة الػػػى مهػػػاطؽ 9?ولجػػػا   ،فػػػي الوقػػػت هفسػػػه
لسػكهية فػي المديهػة او خضرا  داخؿ المديهة لقمتهػا او عػدـ توفرهػا فػي بعػض االحيػا  ا

وهػػػذا مػػػا يسػػػتدعي  .()8009بسػػػب  التجػػػاوز عميهػػػا فػػػي السػػػهوات االخيػػػرة بعػػػد عػػػاـ 
االهتماـ الجدي باهشا  مثؿ هذه األحزمة لممديهة المعرضة لظاهرة التصحر والمكشوفة 
اماـ هبو  الرياح والخالية مف العوارض الطبوغرافية التي تعيؽ حركة الرياح مػ  تزايػد 

وكػػذلؾ يمكػػف اف  ،وحػػاجتهـ الػػى مهػػاطؽ لمراحػػة وقضػػا  بعػػض اوقػػات الفػػراغ السػػكاف
 . يكوف هذا الحزاـ مهطقة سياحية م  ما يتوفر في المديهة مف مقومات سياحية

                                                      

( )8070/:/80بمدية تكريت بتاريخ  مقابمة م  السيد رئيس المههدسيف فائؽ مطمؾ زيداف مدير. 
( )8070/>/7لغاية  ?800/=/7دة مف الدراسة الميداهية لمباحث لمهطقة الدراسة لمم. 
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 (ت دلنطقت الذراست )هذينت حكريجالضٌابط ادلناخي
 ًدًرىا يف حفاقن ظاىرة الخصذر

ي مختمػؼ المجػاالت اال اف عمى الػرغـ مػف التقػدـ العممػي الػذي شػهده العػالـ فػ
، واليمكػف تسػييرها وفػؽ رغبػة االهسػاف ،السيطرة عمى العوامؿ الطبيعيػة الزالػت محػدودة

اذ تمتػاز الظػروؼ الطبيعيػة بالثبػات . وفي عهاصر محددة فقط، اال عمى هطاؽ محدود
الهسػػبي وهػػذا مػػا يجعػػؿ السػػيطرة عميهػػا يتطمػػ  وسػػائؿ ثابتػػه مػػف شػػاهها الحػػد مػػف اثػػر 

الطبيعيػػػة وتتوقػػػػؼ سػػػيطرة االهسػػػػاف عمػػػى هػػػػذه الظػػػروؼ عمػػػػى درجػػػة تعممػػػػه  الظػػػواهر
 .(;8)وقابميته الخضاع تمؾ الظواهر  رادته

كما اف الظروؼ الطبيعية هي المحدد لمظروؼ البيئية والمتحكـ فيهػا وتخضػ  
لهػػػا العوامػػػؿ االخػػػرى ومػػػف المعػػػروؼ عػػػف الظػػػروؼ الطبيعيػػػة هػػػو التبػػػايف مػػػف مهطقػػػة 

ي كػؿ مهطقػة خصػائص تميزهػا عػف االخػرى وتتمثػؿ هػذه المميػزات اذ تتوفر فػ. ألخرى
. لػػػذلؾ سػػػهركز فػػػي هػػػذا البحػػػث عمػػػى ظػػػروؼ (>8)بػػػالظروؼ البيئيػػػة فػػػي تمػػػؾ المهطقػػػة

مهطقة الدراسة المهاخية وما لهػا مػف عالقػة فػي مظػاهر التصػحر لمعرفػة مػدى الحاجػة 
راسػػة تقػػ  فػػي ومهطقػػة الد ،مػػف عدمػػه الػػى زهشػػا  األحزمػػة الخضػػرا  فػػي مديهػػة تكريػػت

( 8مهطقػػػػة ذات سػػػػط  مهبسػػػػط مفتػػػػوح وخػػػػالي مػػػػف العػػػػوارض الطوبوغرافيػػػػة خريطػػػػة )
واف اتجاهػػا مػػف الشػػماؿ  ،اذ يالحػػظ اف ههػػاؾ مجموعػػة مػػف االخاديػػد واالوديػػة ،السػػابقة

الى الجهو  والجهو  الشرقي لي هحو المديهة وهػذا مػا يعطػي فرصػة  ،والشماؿ الغربي
وف وجود عوائػؽ او عػوارض تعيػؽ هبػو  الريػاح وهػو مػا لمرور الرياح هحو المديهة بد

فضػػػال عػػػف جفػػػاؼ التربػػػة ممػػػا يسػػػهؿ عمميػػػة هبػػػو   ،يسػػػاهـ فػػػي زيػػػادة سػػػرعة الريػػػاح
كمػا . العواصؼ واألتربة والغبار هحو المديهة وذلؾ ممػا سػهتطرؽ لػه عهػد دراسػة الريػاح

ف اثػر عمػى اف لموق  مديهة تكريت مف موق  الفتحػة فػي جبػؿ حمػريف شػماؿ المديهػة مػ
زيػػػػادة سػػػػرعة الريػػػػاح التػػػػي تمػػػػر عبػػػػر هػػػػذا الخػػػػاهؽ االرضػػػػي واهػػػػدفاعها هحػػػػو مديهػػػػة 
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. وسػػهتهاوؿ الظػػروؼ المهاخيػة لمديهػػة تكريػػت والتػػي لهػا عالقػػة بتفػػاقـ ظػػاهرة (=8)تكريػت
 . التصحر وموجبات اهشا  االحزمة الخضرا 

 االشعاع الشوسي ًدرجاث احلرارة
لشمسػػي لمهطقػػة الدراسػػة )مديهػػة تكريػػت( عهػػد الرجػػوع الػػى معػػدالت االشػػعاع ا

التي لها عالقة بمقدار كميػة الرطوبػة وتكػويف الغطػا  الهبػاتي والحفػاظ عمػى التربػة مػف 
اذ . الجفػػاؼ واهجرافهػػا وتعريتهػػا ومقػػدار التبخػػر بسػػب  زيػػادة كميػػات االشػػعاع الشمسػػي

ى ارتفػاع كمما ادى ذلؾ ال كمما زاد مقدار االشعاع الشمسي الواصؿ الى سط  االرض
درجات الحرارة وخاصة في فصؿ الصيؼ الحار وهذا يعتمد عمػى زاويػة سػقوط االشػعة 

اف االشعة الشمسية الواصػمة الػى سػط  االرض لمهطقػة  سهجد ،وشدة ومقدار االشعاع
تكوف عمودية او شبه عمودية حس  فصوؿ السهة وعهد مالحظة الجدوؿ رقـ  ،الدراسة

(7.) 
 (7جدوؿ رقـ )

 <800 - 0<?7اعات السطوع الشمسي الفعمية لمحطة تكريت لممدة معدؿ عدد س
دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر

 .?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 
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ساعة في شهر  78يظهراف عدد ساعات السطوع الشمسي الفعمية تبمغ حوالي 
ة فتػػرة طػػوؿ وصػػوؿ االشػػعة الػػى االرض ويػػزداد االكتسػػا  وترتفػػ  تموزوهػػذا يعهػػي زيػػاد

 درجػػػات الحػػػرارة لسػػػط  االرض ويػػػزداد مقػػػدار التبخػػػر عمػػػى الػػػرغـ مػػػف قمػػػة او اهعػػػداـ
وهذا مايزيد مف شدة جفاؼ التربة م  قمة او اهعداـ الغطا  الهباتي الػذي يسػاهـ  المطر

يحية مما يساهـ في زيػادة العواصػؼ بشكؿ فعاؿ في زيادة قابمية التربة عمى التعرية الر 
الترابيػػة وتفػػاقـ مشػػكمة التصػػحر. امػػا مػػا يخػػص درجػػات الحػػراره اذ يالحػػظ اف درجػػات 

ـ  فػػي محطػػة تكريػػت وتصػػؿ فػػي <.<8الحػػرارة تبػػدل باالرتفػػاع مػػف شػػهر هيسػػاف وتبمػػغ 
 (8جدوؿ رقـ ) ـْ   ;.;:شهر تموز الى 
ـ  لمحطة العاـ والمعدؿ ى والصغر معدؿ درجات الحرارة العظمى  (8جدوؿ رقـ )

 <800 - 0<?7 لممدةتكريت 

تكريت دائرة اهوا  / وحدة الرصد الزلزالي/ العراقيةالمصدر:الهيئة العامة لالهوا  الجوية 
 . ?800 لسهةمهشورة غير بياهات 

اف هػػػذا االرتفػػػاع فػػػي درجػػػات الحػػػرارة يسػػػاهـ بشػػػكؿ فعػػػاؿ فػػػي زيػػػادة عوامػػػؿ 
ت الحػرارة والػذي سيسػهؿ عمميػات التجويػة لمتربػة مػ  التصحر وذلؾ بفعػؿ ارتفػاع درجػا

امكاهية زيػادة عػدد العواصػؼ الترابيػة وخاصػة مػ  حركػة الريػاح وتصػب  الحاجػة ممحػة 
 . الهشا  االحزمة الخضرا  لحماية المديهة مف العواصؼ الترابية
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 االهطار
يعػػػػد عامػػػػؿ االمطػػػػار مػػػػف العوامػػػػؿ االساسػػػػية التػػػػي تسػػػػاهـ فػػػػي زيػػػػادة عوامػػػػؿ 

صػػحر او مكافحتهػػا وخاصػػة فػػي االقػػاليـ الجافػػة او شػػبه الجافػػة ولربمػػا تػػتحكـ بهػػذا الت
وهقصػػػها يفػػػاقـ المشػػكمة وعهػػػد الهظػػػر الػػػى  ،فزيػػػادة االمطػػػار تحػػػد مػػف الظػػػاهرة ،العامػػؿ

يظهػػػػر اف كميػػػػة االمطػػػػار السػػػػاقطة فػػػػي مهطقػػػػة الدراسػػػػة قميمػػػػة واليمكػػػػف  (9الجػػػػدوؿ )
ة واالشػػػعاع الشمسػػػي الكبيػػػر. اذ يالحػػػظ اف االعتمػػػاد عميهػػػا مػػػ  ارتفػػػاع درجػػػات الحػػػرار 

ممػـ فػي شػهر اذار واقمهػا فػي  =.?8اعمى كمية امطار ساقطة في محطة تكريت تبمغ 
وتهعػػػدـ فػػػي  ;.:;7ممػػػـ واف المعػػػدؿ السػػػهوي ال يزيػػػد عمػػػى  0.8شػػػهر ايمػػػوؿ اذ يبمػػػغ 

  )حزيراف وتموز وا ( االشهر الحارة وهي كميات قميمة فهػي ال تسػاهـ فػي همػو الغطػا
الهبػػاتي وبالتػػالي اهكشػػاؼ السػػػط  وتسػػهيؿ مهمػػة جػػرؼ التربػػػة بفعػػؿ عمميػػات الحراثػػػة 

وكػؿ ذلػؾ وحركة الحيواهات وحركة القػوات االجهبيػة الغازيػة التػي دمػرت البيئػة المحميػة 
 . يساهـ في زيادة قابمية الرياح عمى جرؼ التربة وتكويف العواصؼ الترابية

ت االمطار الساقطة ممـ لمحطة تكريت لمسهوات المعدالت الشهرية لكميا (9جدوؿ )
7?>0- 800> 

دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر
 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 

 الخبخر
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تعهي عممية تبخر الما  مف سط  االرض ومف المسػطحات المائيػة والكائهػات 
وهذا االمػر يحػدث بسػب  الفػرؽ فػي درجػات الحػرارة ومقػدار  ،ؼ الجويالحية الى الغال

كممػا زاد الفػرؽ بػيف جفػاؼ المهطقػة ودرجػات الحػرارة زاد  مف ثػـو . تشب  الغالؼ الجوي
ومهطقػة الدراسػة ذات درجػات حػرارة مرتفعػة وخاصػة فػي فصػؿ الصػيؼ  ،مقدار التبخر

يسػاعد عمػى زيػادة  وهذا مػا. كما مر ذكره م  اهعداـ سقوط االمطار في فصؿ الصيؼ
 . تيزيادة جفاؼ المهطقة وكما يظهر مف الجدوؿ ا  مف ثـكمية التبخر و 
 ممـ في محطة تكريت لممدة/ ( المعدالت الشهرية والسهوية لمتبخر:جدوؿ )

7?>0 - 800> 

دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر
 . ?800 لسهةمهشورة غير ت بياهات تكري

وعهد مالحظة الجدوؿ ومقارهة مػ  كميػات االمطػار السػاقطة يالحػظ اف ههػاؾ 
وم  زيادة حركػة الريػاح ، عجزا مائيا كبيرا مما يساهـ في زيادة الجفاؼ لمهطقة الدراسة

تزداد عمميات جرؼ التربة وتكويف العواصؼ الترابية عمى مديهػة تكريػت وقػد تبػيف مػف 
( ممػـ فػي >87-)حدى الدراسات اف مهطقة الدراسة تعاهي مف عجز مائي بمغ بحدود ا

وهذا ما يزيد مف مشكمة التصحر والحاجة الماسة الى تبهي سياسات  (<8)محطة تكريت
التصػػحر ومههػػا اهشػػا  االحزمػػة الخضػػرا  لحمايػػة المديهػػة كاحػػد السػػبؿ  تعػػالج مظػػاهر

 . لمكافحة التصحر
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 :  الرياح
لعمميػػػػات هبػػػػو  العواصػػػػؼ الترابيػػػػة والغبػػػػار  األساسػػػػيالمحػػػػرؾ تعػػػػد الريػػػػاح 

 ْ   0:.:9و ْ   ;9.;9تقػػػ  مػػػا بػػػيف دوائػػػر العػػػرض  (مديهػػػة تكريػػػت) ومهطقػػػة الدراسػػػة
شماال وهذا الموق  يمثؿ الطرؼ الشػمالي لخميػة هػادلي وهػو الجػز  الهػابط لػدورة الريػاح 

ـ تتكػػوف 00; ارتفػػاعوتغطػػي المهطقػػة باكممهػػا صػػيفا وتتكػػوف طبقػػة حراريػػة تمتػػد عمػػى 
عههػػا تيػػارات هوائيػػة سػػطحية حػػارة وجافػػة واف التيػػار الهػػابط يعػػاهي ارتفاعػػا فػػي حرارتػػه 

 .(?8)وزيادة جفافه وهذه الوظيفة الطقسية تستمر لمعظـ اياـ الصيؼ
ومػػف المعػػروؼ اف لي غطػػا  هبػػاتي خضػػري شػػجري يسػػب  هػػوع مػػف االعاقػػة 

ى مسارها مف حيث القوة واالتجػاه والسػرعة سي ثر عم مف ثـالميكاهيكية لحركة الرياح و 
وتختمػػؼ درجػػػة التػػػاثير بػػػاختالؼ ارتفػػػاع وطػػػوؿ وعػػػرض الحػػػزاـ وكثافػػػة الحػػػزاـ وشػػػكمه 
المهفػػرد او الكمػػي وهػػوع االشػػجار وهػػذا مػػايهـ المهطقػػه المعرضػػة لهبػػو  الريػػاح والمػػ ثرة 

وهػػو مػػا  وخاصػػة الريػػاح المحممػػة بالغبػػار والريػػاح الحػػارة الجافػػة، عمػػى صػػحة السػػكاف
تتعرض له مهطقة الدراسة مف خالؿ مالحظة المعدالت الشهرية والسهوية لسرع الريػاح 

ومػػا يػػهجـ عههػػا مػػف اثػػار عمػػى المديهػػة بسػػب  هبػػو  ، التػػي تتعػػرض لهػػا مديهػػة تكريػػت
 -: تيالعواصؼ الترابية والغبارية كما يالحظ في الجدوؿ ا 
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 ياح لمحطة تكريت لممدة( المعدالت الشهرية والسهوية لسرع الر ;جدوؿ )
 ـ/ ثا <800 - 0<?7

دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر
 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 

اذ يتبػػػيف اف سػػػرع الريػػػاح تبػػػدا باالرتفػػػاع مػػػف شػػػهر هيسػػػاف لتصػػػؿ الػػػى اعمػػػى 
وهػػي سػػرعة عاليػػة جػػدا خاصػػة فػػي فصػػؿ . اـ/ثػػ>ارتفػػاع لهػػا فػػي شػػهر تمػػوز وبحػػدود 

الصيؼ الحار والجاؼ مما يزيد مف جفػاؼ التربػة وتفككهػا ويسػاعد الريػاح عمػى جػرؼ 
زيادة تكػويف  مف ثـالتربة وهذا ما يساهـ في تفاقـ ظاهرة التصحر في مهطقة الدراسة و 

 العواصػػػػؼ الترابيػػػػة وتكرارهػػػػا وهػػػػذا االمػػػػر يتطمػػػػ  الحاجػػػػة الممحػػػػة لمعالجػػػػة مظػػػػػاهر
الحػػزاـ االخضػػر لحمايػػة المديهػػة  زراعػػةالتصػػحر باسػػتخداـ احػػد اسػػالي  المكافحػػة وهػػو 

 . مف ظاهرة العواصؼ الترابية والغبارية
 العٌاصف الرتابيت يف هنطقت الذراست

لغرض بياف العواصؼ الترابية الهابة عمػى مديهػة تكريػت البػد مػف الرجػوع الػى 
اف العواصػؼ الترابيػة التػي تهػ  . عمى المديهػة البياهات المهاخية المتاحة لمعرفة اثارها

كما اف العواصػؼ . ( يوما:=7عمى المديهة تهشط في فصؿ الصيؼ الذي يزيد عمى )
الترابية هي ظاهرة مهاخية تزداد في االقاليـ الجافة ومهطقة الدراسة كما اتض  اهفًا هي 

العػوارض الطبيعيػة مهطقة جافة كما اهها تعػاهي مػف تػدهور الغطػا  الهبػاتي وتخمػو مػف 
قمػػػة التػػػي يمكػػػف اف تحػػػد مػػػف حركػػػة الريػػػاح كمػػػا اف هػػػوع التربػػػة وقمػػػة الغطػػػا  الهبػػػاتي و 
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االمطػػار كمهػػا عوامػػؿ تسػػاعد فػػي زيػػادة عػػدد العواصػػؼ الترابيػػة والغباريػػة عمػػى مديهػػة 
والعواصػػؼ الترابيػػة التػػي تهػػ  عمػػى مديهػػة تكريػػت تكػػوف حػػارة وجافػػة بسػػب   ،تكريػػت

وهػػػذا مػػػا يػػػ دي الػػػى  ،لشػػػمس خػػػالؿ سػػػاعات الههػػػار الطويػػػؿتعػػػرض االرض ألشػػػعة ا
تتحػرؾ خاللهػا الريػاح الرتباطهػا بحركػة الضػغط  ،حدوث اضطرابات في الكتؿ الهوائية

والقسػػػػـ االخػػػػر بسػػػػب  تقػػػػدـ المهخفضػػػػات الجويػػػػة مػػػػف البحػػػػر المتوسػػػػط و األحمػػػػر اذ 
الحظػػة تتعػػرض مهطقػػة الدراسػػة الػػى هبػػو  ريػػاح حػػارة مػػف الغػػر  هحػػو الشػػرؽ وعهػػد م

( هجد اف ههاؾ زيادة في تكرار العواصؼ الترابية في محطة تكريػت مهطقػة >الجدوؿ )
 الدراسة وخاصة في فصؿ الصيؼ

 ( الهس  المئوية لتكرار العواصؼ الترابية في محطة تكريت>جدوؿ )
7?>0- 800> 

 الفصوؿ المحطة

 تكريت
 الخريؼ الصيؼ الربي  الشتا 
7<6<% 8<6=% :<% 8969% 

دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : صػػػدرالم
 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 

( والتػػػػي يظهػػػػر فيهػػػػا عػػػػدد االيػػػػاـ التػػػػي ?) (<( )=) وعهػػػػد مالحظػػػػة الجػػػػداوؿ
يحصؿ فيها غبار عالؽ وعواصؼ ترابية وغبػار متصػاعد عمػى مديهػة تكريػت وخاصػة 

اف ههػػػاؾ تزايػػػد فػػػي  يتبػػػيف <800ولغايػػػة عػػػاـ  8000االخيػػػرة بعػػػد عػػػاـ  فػػػي السػػػهوات
حػػاالت العواصػػؼ والبػػد اف لهػػا اسػػبابها وهػػو تفػػاقـ ظػػاهرة التصػػحر التػػي تسػػب  هبػػو  
العواصػػػؼ الغباريػػػة عمػػػى مديهػػػة تكريػػػت ممػػػا يتطمػػػ  االمػػػر االهتمػػػاـ المتزايػػػد ب هشػػػا  

تها في وكذلؾ وكتحد السبؿ لمعالج مف آثارها السمبيةمديهة الاالحزمة الخضرا  لحماية 
وتقميػػؿ حػػاالت اصػػابة المػػواطف باألختهػػاؽ بسػػب  الغبػػار مػػف المصػػابيف  ،الوقػػت هفسػػه

 . المحمي هابالربو في مديهة تكريت وتحسيف مهاخ
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 -?<?7لمحطة تكريت لمسهوات  ( عدد األياـ التي يحصؿ فيها غبار عالؽ=جدوؿ )
800? 

7?>? 0 0 9 = 77 7? 78 > ? 7: 8 7 
7??0 0 7 < ? ? = 70 8 ; > : 0 
7??7 0 0 7 ? 79 78 88 7= > 78 : : 
7??8 ; : 8 = 7< 7? 80 77 78 70 : 7 
7??9 7 0 = : 7; 7= 7? 78 9 < 8 8 
7??: 0 8 = 77 70 79 7< ; 7; ; 7 ; 
7??; 8 0 0 7 ; : 8 8 9 9 8 0 
7??< 0 ; 0 0 ; 7 ; 9 > < 0 7 
7??= 0 8 7 7 9 9 < : 9 ; 0 7 
7??> 0 0 8 0 7 7 9 9 9 : 9 7 
7??? 7 7 : : 7: 70 7< 7: < 7: : ; 
8000 < < 70 7> 88 8: 8: 7: 7= ; 7 0 
8007 0 0 9 0 87 87 8; 77 77 < 77 0 
8008 0 7 8 7 78 70 8< 78 9 > ? 9 
8009 ; 8 7 9 7= 77 88 ? < 77 > 7 
800: < < 77 ? 80 89 89 = > > = 8 
800; < > 7< 77 88 88 80 79 77 77 ; 7 
800< > = 7: 79 87 89 80 7? 70 7: < 0 
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800= 7 ? 87 87 88 7? 87 7> 79 78 ; 8 
800> 7 < ? 7> 7? 80 80 87 7? 70 8 8 
800? : 7: 7: 79 87 80 88 87 7= ? 9 < 
اهػػػوا   دائػػػرة/ وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر

 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 
 (<جدوؿ )

 ?800 -?<?7لمحطة تكريت لمسهوات  عدد العواصؼ الترابية الهابة

0767 0 0 7 7 7 0 0 7 8 0 7 0 
0772 7 0 7 8 7 7 0 0 7 8 0 0 
0770 0 0 0 0 ? 0 9 0 7 7 7 0 
0770 0 0 0 7 : 7 7 8 8 0 7 0 
0771 0 0 : 0 8 7 0 0 0 7 7 0 
0772 0 0 0 : 8 7 0 0 7 8 0 0 
0773 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
0774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0775 0 0 0 7 9 0 7 0 0 7 0 0 
0776 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
0777 7 0 7 0 = 8 = 9 0 ; 0 0 
0222 7 0 9 = = > ; 7 0 0 0 0 
0220 7 7 8 = = < ; 8 7 8 7 7 
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0220 0 8 9 ; > : = < ; 9 7 7 
0221 7 9 8 : = ; = ; = 9 7 7 
0222 8 8 7 = < < < < ; 8 9 7 
0223 0 7 9 ; = > > = ; : 8 7 
0224 7 8 8 < > = ; 8 : 9 8 7 
0225 0 8 9 ; = > < ; 7 8 8 7 
0226 0 0 9 < ; ; 9 8 : 9 9 8 
0227 0 8 8 8 < < 9 ; : 9 8 7 
دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر

 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 
عدد االياـ التي يحصؿ فيها غبار متصاعد في محطة تكريت  (?جدوؿ رقـ )

 ?800- ?<?7لمسهوات 

0767 0 0 8 8 ; = = ; 9 0 8 0 
0772 0 8 9 > ; = 70 ? < 8 7 7 
0770 0 7 7 ? 70 ? 7; 70 8 7 : 7 
0770 9 9 8 9 < 70 7; ; 0 7 7 0 
0771 8 0 9 7 = ; > 8 9 8 8 0 
0772 0 7 8 8 9 : = 9 7 0 7 7 
0773 0 0 0 7 < 8 : 7 7 8 0 7 
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0774 7 0 7 0 9 0 0 8 8 0 0 8 
0775 0 7 7 7 : 9 < < 7 7 0 0 
0776 0 0 7 0 8 8 7 0 8 7 0 0 
0777 0 0 9 9 ; 8 9 : 7 0 0 0 
0222 9 7 : = 8 : 0 8 7 7 0 0 
0220 8 7 ; : 8 9 7 8 7 0 7 7 
0220 7 8 9 : 8 9 8 7 9 ; 8 8 
0221 0 7 7 8 8 8 9 7 0 8 7 0 
0222 8 9 8 ; = > ; < 8 7 7 0 
0223 7 : 7 0 > = ; 8 9 0 7 0 
0224 7 8 0 ; < ; = 9 8 7 0 7 
0225 8 : 9 = < : 8 ; 9 7 0 7 
0226 7 9 : = 9 < 8 ; 8 9 7 7 
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دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر

 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 
التصػحر  وهذه الظػاهرة ال يمكػف معالجتهػا مػالـ توضػ  حمػوؿ لمحػد مػف ظػاهرة

ات زيادة العواصؼ الترابية والغبارية والحد مهها ألهها تزداد بشكؿ مستمر بسب  ومسبب
عدـ وجود معالجات حقيقية لمثؿ هذه الظاهرة وبالتالي هجد اف الحاجػة ماسػة لألهتمػاـ 
بهذا الحقؿ في معالجة ظاهرة التصػحر والحػد مههػا وهػذا مػا ي كػد فرضػية البحػث التػي 
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ة هذه الظاهرة التي تهدد حياة السكاف في مديهة تكريػت ت كد الحاجة الماسة الى معالج
 . واالهتماـ بها مف اجؿ زيجاد الحموؿ المهاسبة لها

 ًاجتاه ادلصذاثاألهثل لزراعت احلزام األخضر سلٌب ألا
 ًاخخيار االصناف

اف اختيػػار الصػػهؼ المهاسػػ  مػػف المغروسػػات وحػػده ال يكفػػي لتحقيػػؽ الهػػدؼ 
كػػف ههالػػؾ اسػػمو  عممػػي مػػهظـ لعمميػػة التشػػجير لمشػػرائط لتحسػػيف بيئػػة المديهػػة مػػالـ ي

ولػػذا هػػرى اف االسػػمو  االمثػػؿ يجػػ  اف يكػػوف . واالحزمػػة الخضػػرا  المحيطػػة بالمديهػػة
كما اف  ،عمى شكؿ صفوؼ تتخممها فراغات وفجوات لغرض تكويف الحركة الميكاهيكية

يػػد حركػػة لمريػػاح التشػػجير المتهػػاو  بػػيف مجػػامي  االشػػجار العاليػػة والواطئػػة تضػػمف تول
حتػػى فػػي اوقػػات سػػكوهها وتسػػاعد عمػػى خفػػض هسػػبة تمػػوث الهػػوا  مػػف المػػواد المضػػرة 

اف مجموعػػػػة االشػػػػجار التػػػػي تكػػػػوف مهطقػػػػة الحػػػػزاـ االخضػػػػر . وتعمػػػػؿ عمػػػػى تصػػػػفيتها
ـ في الحالة التػي 87 - ـ ;.=7يفضؿ اف تكوف بعرض يتراوح بيف  ،المحيط بالمديهة

. ويتكوف الصؼ (90)(:ـ كما في الشكؿ );.8ـ او 9تكوف فيها المسافة بيف االغراس 
االخيػػػر مػػػف اشػػػجار مهخفضػػػة االرتفػػػاع وتػػػوزع عمػػػى الجهػػػة اليسػػػرى واليمهػػػى ثػػػـ تػػػاتي 

وفػػي . وفػػي وسػػط المجموعػػة تغػػرس االشػػجار العاليػػة الشػػكؿ ،اشػػجار متوسػػط االرتفػػاع
لحػزاـ المهاطؽ الجافة والصػحراوية يمكههػا تقمػيص ابعػاد المجػامي  عهػد تشػجير مهطقػة ا

ـ  90- 70صفوؼ والمسافة بيف مجموعة واخرى تتػراوح بػيف  >-:بحيث تتالؼ مف 
وهذا يعتمد عمى هوع التربػة ومسػاحة االرض المخصصػة لمحػزاـ وهػي كافيػة فػي مديهػة 

وههػػاؾ مقػػاييس متعػػددة الختيػػار العهصػػر الهبػػاتي المالئػػـ ومػػف هػػذه المقػػاييس . تكريػػت
. ويقصػد بهػا مػدى تحمػؿ العهاصػر الهباتيػة (97)اؿعمى سبيؿ المثاؿ القػدرة عمػى االحتمػ

اما اتجاه المصدات او زواية تقاطعهػا مػ  . )االشجار( لمظروؼ البيئية مف مهاخ وتربة
 ،البالغػػة الهػػه سػػيعمؿ حػػائط صػػد امػػاـ الريػػاح وتقميػػؿ حركتهػػا تػػهاهمي هاتجػػاه الريػػاح فمػػ
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ى اتجػاه الريػاح ازدادت ولقد اثبتت الدراسات اهه اذا كاهت المصدات بزاوية عموديػة عمػ
فتههػا بػذلؾ . ( مرة قدر ارتفػاع المصػد80كما اف المصد يوفر حماية لمسافة ) ،فعاليتها

هسػػتطي  عمػػى هػػذا االسػػاس تحديػػد الفاصػػؿ المسػػافي بػػيف مصػػد سيصػػؿ فػػي اوج همػػوه 
( 7:0( متر فتف بها  المصدات يقتضي اف ال تزيد المسافة بيف مصػد واخػر عػف )=)

وقػػػد يتطمػػػ  االمػػػر اهشػػػا  . بػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف الكفػػػا ة والفاعميػػػةمتػػػر حتػػػى هحقػػػؽ اك
مصػػدات داخميػػة او خارجيػػة ذات ارتفاعػػات مختمفػػة واف تشػػتمؿ الصػػفوؼ عمػػى مراحػػؿ 

 .(98)بد ل بالصؼ الداخمي واالطواؿ واهتها ًا بالصؼ الخارجي
% لمسػػػافة اربػػػ  0:كمػػػا بيهػػػت دراسػػػات اخػػػرى اف سػػػرعة الريػػػاح تقػػػؿ بهسػػػبة 

 (.;المصد وكما موض  في الشكؿ التخطيطي ) اضعاؼ ارتفاع
( مجموعكككة األشكككجار التكككي تككككون الحكككزام 2شككككل رقكككم ) 
 األخضر المحيط بالمديهة 

 أجتاه الريح

 سآشجار ل
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 اتجاه الرياح

، المصدر: عثماف عدلي بػدراف، عمػو األشػجار وتكهموجيػا األخشػا ، دار المعػارؼ
 >=ص ،7=?7مصر، 

 

 البعد عن المصد باألقدام

 قدـ 0<بعد % عمى 0:ي  اهخفضت سرعة الر 

 أنخفاض سرعة الرياح بواسطة مصدات الرياح (3شكل رقم )

 0>7بعد % عمى 0:اهخفضت سرعة الري  

 0>7بعد % عمى 0:اهخفضت سرعة الري  
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وههػاؾ هػوع اخػػر مػف االصػهاؼ وهػػي مصػدات هافػػذة ومغمقػة وشػبه هافػػذة ويعػد الصػػهؼ 
الػػػذي يمكػػػف اختراقػػػه مػػػػف افضػػػؿ االصػػػهاؼ ولػػػه اهميػػػػة فػػػي توسػػػي  مسػػػاحة المهطقػػػػة 

مهطقة  المحمية خمؼ الحزاـ الهافذ واف يكوف عدد الصفوؼ ستة او اكثر ويفضؿ بيهها
اذ اف عدـ هفاذية المصد يخمؽ مهطقػة ضػغط مػهخفض  .(99)ـ90 - 70فارغة بعرض 

ورا  الحػػػزاـ وتقػػػـو بسػػػح  مجػػػرى الريػػػاح بسػػػرعة اكبػػػر وتكػػػوف مهػػػاطؽ تيػػػارات هوائيػػػة 
 . (>مضطربة خمفها )دوامات( كما في الشكؿ )

 مصد رياح )مغمق(

مصد رياح 
 (نافذ)

 اتجاه الرياح

دوامات 
 الرياح

 (4)شكل رقم 
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لػى الحػزاـ لو زف عممية زعاقة األشجار لتيار الهػوا  تػتـ عهػدما يصػؿ تيػار مػف الهػوا  ز
المصد فتف جز ًا مهه يهحرؼ زلى األعمى م  تغيير صػغير فقػط بالسػرعة اذ يمػر جػز  

ويمػػػر كػػػذلؾ جػػػز  ثالػػػث خػػػالؿ التيجػػػاف ، تحػػػت التيجػػػاف مػػػ  هبػػػوط شػػػديد فػػػي السػػػرعة
الشػجرية بسػرعة بطيئػػة جػدا وعهػدما يصػػطدـ الهػوا  بهػذا الحػػاجز الشػجري فاهػه يحػػدث 

هػػػا بيهمػػا يحػػػدث هبػػػوط اخػػر بسػػػيط فػػػي المجموعػػػة هبػػوط شػػػديد فػػػي سػػرعته بػػػالقر  مه
الشػػجرية ولهػػذا البػػد مػػف اسػػتثمار هػػذه الخاصػػية لألشػػجار لمقاومتهػػا لمريػػاح مػػف اجػػؿ 

فػػػي ظػػػروؼ مهطقػػػة الدراسػػػة ذات  تحسػػػيف بيئػػػة المديهػػػة والحػػػد مػػػف التصػػػحر وخاصػػػة
ه المهاخات الجافة واف زقامػة األحزمػة الخضػرا  )المصػدات( خػارج المديهػة وفػي االتجػا

المعاكس لحركة الرياح سيعمؿ ذلؾ عمى الحد مف حركػة الريػاح وسػرعتها وتهقيتهػا مػف 
وتقدر المسافة التي يحميها المصد عادة بحػوالي عشػريف  حماية المديهة مف ثـالغبار و 

ـ يحمػي مهطقػه تجػاوره تمتػد الػى ;ضعفًا مف ارتفاعه فػي السػياج الػذي يكػوف ارتفاعػه 
% ولمسػػافة 0:راسػػات زف سػػرعة الريػػاح سػػتقؿ بهسػػبة . وقػػد لظهػػرت الد(:9)ـ فقػػط700

شػػكؿ رقػػـ  السػػابؽ لربعػػة زضػػعاؼ ارتفػػاع المصػػد كمػػا موضػػ  فػػي الشػػكؿ التخطيطػػي
(;). 

% مػػف سػػرعة الريػػاح 80واف السػػماح بمػػرور . الغػػا  فعاليػػة الحػػزاـعهػػدها يػػتـ و 
خالؿ فجوات الحزاـ تػوفر مهطقػة حمايػة قصػوى خمػؼ المصػد وتمهػ  حػدوث الػدوامات 

عكسية وقد اجريت تجار  عمى اهواع مختمفة مف االحزمة تتراوح بيف الشكؿ الجداري ال
والمثمػػث والبيضػػوي واالشػػجار الختيػػار كفػػا ة تقميػػؿ الريػػاح ومهطقػػة الحمايػػة لكػػؿ مههػػا 

 (70)وكاهت كما في الجدوؿ 
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 ( كفا ة الحماية حس  هوع المصد70جدوؿ )

 نوع المصد
المسافة تقل عندها 

 %53 السرعة بنسبة

المسافة تقل عندها 
السرعة بنسبة 

32% 

المسافة تقل عندها 
السرعة بنسبة 

02% 
 ع;.87 ع;7.; ع79 المداري
 ع;.80 ع;7 ع;.70 المثمث

 ع:7 ع? ع= البيضوي
 ع=8 ع;.79 - االشجار

- Victory, Olgyay ''Design with Climat " Princeton University, Press, 

New jersey U.S.A. 1973.P,97 

ويتض  مف الجدوؿ اعاله اف مصػدات االشػجار كاهػت االكفػت عمػى الػرغـ مػف 
اال اف المهطقػػػػة المحميػػػػة بواسػػػػطتها اوسػػػػ  مقارهػػػػة . %;=اههػػػػا التػػػػوفر حمايػػػػة بهسػػػػبة 

بغيرهػػػا مػػػف االهػػػواع ثػػػـ يميهػػػا المصػػػد الجػػػداري ثػػػـ البيضػػػوي ثػػػـ الشػػػكؿ المثمػػػث وهػػػو 
ؿ الشػػػجري المكاهيػػػات اقامتػػػه وتػػػوفره مػػػايهطبؽ عمػػػى مهطقػػػة الدراسػػػة الجافػػػة هػػػو الشػػػك

مهطقػة )وهقتػرح اف يكػوف الحػزاـ األخضػر لحمايػة المديهػة ووجود المساحات الكافيػة لػه 
 .(=مف العواصؼ الغبارية كما في الشكؿ رقـ ) (الدراسة
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المصدر
 :

من عمل الباحث اعتمادا عمى:
 

0-
 

س لمدينة تكريت لعام 
خريطة التصميم األسا

0223.
 

0-
 

الدراسة الميدانية
 

شكل
 

رقم )
5

( المنطقة المقترحة لمحزام األخضر لمنطقة الدراسة
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 النخائج ادلخٌخاة هن اقاهت احلزام االخضر ًاجلياث ادلسخفيذة هنو
ق  مف اقامة االحزمػة الخضػرا  هتػائج تعػالج مشػاكؿ البيئػة المحميػة وحمايػة يتو 

( مف اعالف ريػو بشػتف البيئػة الصػادر 88المديهة التي يقاـ حولها وقد جا  في المبدل )
بػػتف )لمسػػكاف االصػػمييف وتجمعػػاتهـ المحميػػة دور  8??7عػػف قمػػة االرض فػػي حزيػػراف 

. ولمػػا كػػاف (;9)(يهـ مػػف معػػارؼ وممارسػػاتحيػػوي فػػي ادارة وتهميػػة البيئيػػة بسػػب  مالػػد
فػػتف ، الحػػزاـ ضػػربا مػػف ضػػرو  التهميػػة ويسػػاعد فػػي اسػػتقرار البيئػػة وتحسػػيف مكوهاتهػػا

السػػػػكاف السػػػػاكهيف فػػػػي المهػػػػاطؽ التػػػػي يمػػػػر فيهػػػػا الحػػػػزاـ يعتبػػػػروف فػػػػي مقدمػػػػة الفئػػػػات 
فػػالحزاـ االخضػػر مػػف خػػالؿ مكوهاتػػة الشػػجرية سيسػػاهـ  ،المسػػتفيدة مػػف هػػذا المشػػروع

خفػػػػؼ مػػػػف سػػػػرعة الريػػػػاح ويحػػػػد مػػػػف كميػػػػة االتربػػػػة ويقمػػػػؿ مػػػػف ازاحػػػػة طبقػػػػة الهػػػػوا  وي
السػػطحية الرطبػػة ليحػػؿ محمهػػا هػػوا  اكثػػر جفافػػا ممػػا يزيػػد مػػف فاعميػػة التعريػػة الريحيػػة 

كػػتقميـ مهطقػػة الدراسػػة التػػي هػػي باالسػػاس مهػػاطؽ ، وخاصػػة فػػي المهػػاطؽ الصػػحراوية
شػديدة فػي محافظػة صػالح ، متوسػطة،ةخفيف،معرضة لمتعرية الريحية بمختمؼ اصهافها

كما يمكف اف تساهـ األحزمػة  .(>9)% مف مجموع مساحة المحافظة?.70الديف بحدود 
وربمػػا يكػػوف  ،فػػي زقامػػة صػػهاعات ريفيػػة لو زهتػػاج بعػػض األطعمػػة فػػي بعػػض األحيػػاف

كما كاف موجودًا في جهو  مديهة تكريت  ،مشروع لتربية بعض الحيواهات مثؿ الغزالف
لػػػة )الحػػػزاـ االخضػػػر( مػػػف قبػػػؿ القػػػوات المحتمػػػة وبػػػذلؾ يمكػػػف زجمػػػاؿ الهتػػػػائج قبػػػؿ ززا

 : المتوخاة والجهات المستفيدة بما يمي
التجمعػػػات السػػػكاهية المجػػػاورة لمحػػػزاـ األخضػػػر وخاصػػػة فػػػي المهػػػاطؽ المعرضػػػة  -7

 . لمعواصؼ الترابية

تػػػوفير فػػػرص جديػػػدة لمػػػدخؿ وخاصػػػة لمفقػػػرا  مػػػف الػػػذيف يقومػػػوف بجمػػػ  الخامػػػات  -8
 . باتية وال توجد لهـ فرص عمؿاله

 . الصهاعات الطبية )ط  ا عشا ( والصهاعات التجميمية -9



 
 

   

 

ى ىاألحزمظىالخضراءىوأهموتها
ىفيىحماوظىالمدنىمنىالطواصف

 

ىأ.ىم.ىد.ىمحمودىحمادةىصالح
 0202األولىكانونى(3)ىالطدد

  264 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 . مهاطؽ لمراحة والهزهة -:

 السفرات الطالبية لممدارس والجامعات والمعاهد واألهالي -;

 . مراكز لمبحوث العممية وتدري  الطمبة في الجامعات والمعاهد والمدارس المههية ->

 . واألشجار وتهميتها داخؿ الحزاـ األخضر المحافظة عمى بعض الهباتات -=

فػي  المزارعوف الذيف يمكف زف يقوموا ببها  لحزمة حوؿ حقولهـ الزراعية زذ تساهـ -<
 .(=9)زيادة ا هتاج وتحسيهه

 . زيقاؼ التصحر والحد مهه -?

 . تكويف مصدر لالحتطا  لمسكاف الريفييف -70

 . حماية الودياف والمهحدرات مف جرؼ تربتها -77

 ي حصلخ النشاء احلزام االخضر يف هنطقت الذراستاالشجار الخ
تتػػوفر فػػي العػػراؽ اهواعػػا متعػػددة مػػف االشػػجار والتػػي يمكػػف اسػػتخدامها القامػػة 
الحػػػزاـ االخضػػػر لحمايػػػة المػػػدف مػػػف حركػػػة العواصػػػؼ الترابيػػػة والغباريػػػة وذلػػػؾ خػػػالؿ 

( 8المشػػاهدات اليوميػػة لمباحػػث ضػػمف حػػدود مهطقػػة الدراسػػة كمػػا يالحػػظ مػػف الصػػوره )
والتي تمثؿ الحزاـ االخضر داخؿ جامعة تكريت شرؽ المديهة واف هذه االشجار تتػوفر 

 : تيةفيها الصفات ا 
ـ فػػػي وقػػػت ;7 - 70اههػػػا سػػػريعة الهمػػػو بحيػػػث تصػػػؿ الػػػى االرتفاعػػػات بحػػػدود  -7

 .سهوات قصير اذ اف عمر الحزاـ االخضر داخؿ الجامعة عمره ال يتعدى سب 

تتػػتثر باهخفػػاض او ارتفػػاع درجػػات الحػػرارة وتبقػػى  اههػػا اشػػجار دائمػػة الخضػػرة وال -8
 . اوراقها طيمة العاـ وتتحمؿ االحواؿ المهاخية المتطرفة

ذات همػػو خضػػري كبيػػر ولهػػا جػػذور تصػػؿ الػػى الميػػاه الجوفيػػة وال تحتػػاج الػػى ري  -9
وكػذلؾ تػوفر الميػاه الجوفيػة لمهطقػة  ،مستمر مما يساهـ في قمة كمفها والعهاية بها
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حظ الباحث اف ههاؾ عدد كبير مف االبار فػي مهطقػة الدراسػة يعتمػد الدراسة اذ ال
 عميها في ري المحاصيؿ الزراعية

 . تكوف قوية التهكسر اغصاهها عهد هبو  الرياح الشديدة -:

قسـ مهها اوراقها رقيقة مما تسهؿ حركة الرياح وهفوذها مف خاللها وبالتالي يسهؿ  -;
وكػػذلؾ ال تتكػػوف خمفهػػا دوامػػات  وعػػدـ تكسػػرها ذلػػؾ مػػف عمميػػة مػػيالف اغصػػاهها

 . لمرياح

االغهػػػاـ( وبالتػػػالي ، المػػػاعز ،اشػػػجار غيػػػر مستسػػػاغة مػػػف قبػػػؿ الحيواهػػػات )االبػػػؿ ->
 . يساهـ ذلؾ في الحفاظ عميها وعدـ تعرضها لمرعي

اغمػػ  هػػذه االشػػجار ال تتػػتثر بػػاالمراض الفطريػػة التػػي تصػػي  األشػػجار االخػػرى  -=
اشػػجار دائمػػة الخضػػرة سػػريعة الهمػػو  (وهػػيEucalyptus –)اليوكػػالبتوس  ومههػػا

متػػػر وتتحمػػػؿ جفػػػاؼ التربػػػة والريػػػاح وارتفػػػاع ;7وقػػػد يصػػػؿ ارتفاعهػػػا الػػػى حػػػوالي 
هوعػػػا كمهػػػا تصػػػم   هشػػػا  الحػػػزاـ  80درجػػػات الحػػػرارة والبػػػرودة وههػػػاؾ مػػػا يقػػػار  

سػـ 707األخضر واف معػدؿ الهمػو السػهوي لهػذه االشػجار فػي السػهة االولػى يبمػغ 
 . سـ9=سـ والمعدؿ العاـ لهموها :8 وفي السهة الثاهية

( وهي اشجار سريعة الهمو ودائمة الخضرة وقػد يصػؿ Tamarix Articulata)االثؿ 
امتػػػار وتتحمػػػؿ الهمػػػو فػػػي التػػػر  الجبسػػػية الممحيػػػة  70ارتفاعهػػػا الػػػى اكثػػػر مػػػف 

)تربػػة مهطقػػة الدراسػػة( وتتحمػػؿ العطػػش والتحتػػاج الػػى عهايػػة واف معػػدؿ هموهػػا 
 . سـ:70بمغ

شجرة دائمة الخضرة سريعة الهمػو وكثيػرة االغضػاف ولهػا  (Casuarina ppازوريها)الك
قابميػػػة لمهمػػػو فػػػي مختمػػػؼ مهػػػاطؽ العػػػراؽ وتتحمػػػؿ العطػػػش والظػػػروؼ المهاخيػػػة 

 . ( سـ =?القاسية واف معدؿ هموها السهوي )
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متػػػػر ويمكػػػػف زراعتػػػػه فػػػػي مهطقػػػػة  ?( يصػػػػؿ ارتفاعػػػػه الػػػػى Salixalba)الصفصػػػػاؼ 
 . تحمؿ البرودةالدراسة الهها ت

( وهي مف الهوع المتساقط االوراؽ في فصؿ الشتا  ولكهها تهمو Populus spp)القوغ 
في فصؿ الربي  الى فصػؿ الشػتا  االخػر وسػريعة الهمػو ويصػؿ ارتفاعهػا بعػض 

( متػػػػر ممػػػػا يسػػػػاهـ فػػػػي زيػػػػادة صػػػػالحيتها كمصػػػػدات لمريػػػػاح ;7االحيػػػاف الػػػػى )
 . والتهكسر بسهولة ومقاومة لمرياح

رو وهي شػجرة عاليػة دائمػة الخضػرة تضػـ اهواعػا عديػدة وتػهج  زراعتهػا فػي جميػ  الس
 مهاطؽ القطر وتتحمؿ درجات الحرارة القاسية حرا وبردا )التطرؼ المهاخي(.

( شػػجرة متسػػاقطة االوراؽ شػػتا ًل ويصػػؿ ارتفاعهػػا الػػى Dalbergid Siseo)السيسػػـ 
ضػػػمف حػػػدود مهطقػػػة  متػػر تصػػػم  زراعتهػػػا فػػػي المهػػػاطؽ الوسػػطى والجهوبيػػػة;8

 . الدراسة تقاـو الجفاؼ الشديد والمموحة
( شػجرة كبيػرة الحجػـ متسػاقطة Fratimas Votundilfolnaلسػاف الطيػر  –)الدردار 

 ;االوراؽ شتا ًا تصم  في المهػاطؽ الوسػطى سػريعة الهمػو يصػؿ ارتفاعهػا الػى 
 امتار وتصم  زراعتها في المهاطؽ الشمالية

( شػػجرة كبيػػرة ذات اغصػػاف متعػػددة وواسػػعة االهتشػػار Cerataniasileqea)الخػػرو  
دائمػػة الخضػػرة تصػػم  زراعتهػػا فػػي المهػػاطؽ الوسػػطى والجهوبيػػة ، وسػػريعة الهمػػو

( والعطػش الشػديد وههػاؾ اهػواع متعػددة مثػؿ  وتقاوـ الحر والرياح الجافة )السمـو
 . والطرفة والدفمة والزيتوف، الخروع

ي مػػف االشػػجار دائمػػة الخضػػرة والمعمػػرة والقويػػة الهخيػػؿ وهػػ ،(Acaciahoria)اكاسػػيا 
التػػي تتحمػػؿ الظػػروؼ المهاخيػػة القاسػػية المتطرفػػة كمػػا اههػػا دائمػػة الخضػػرة وهػػي 
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متوفرة في محافظػة صػالح الػديف بشػكؿ كبيػر ويمكػف زراعتهػا والعهايػة بهػا لمػدة 
 . ثالث سهوات وهي ال تحتاج الى مياه كثيروال عهاية سوى مرة واحدة في السهة

 (8ورة رقـ )ص
 تمثؿ جاه  مف الحزاـ األخضر داخؿ جامعة تكريت شرؽ مهطقة الدراسة
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 االسخنخاجاث
اف مهطقة الدراسة تعػاهي مػف مشػكمة تفػاقـ ظػاهرة التصػحر وهػذا مػا يػهعكس عمػى  -7

مديهػػػة تكريػػػت اذ بمغػػػت مجمػػػوع االراضػػػي المتصػػػحرة فػػػي محافظػػػة صػػػالح الػػػديف 
% مػػػػػػف مجمػػػػػػوع مسػػػػػػاحة  ?.:>( دوهػػػػػػـ وتشػػػػػػكؿ حػػػػػػوالي 97;98:>بحػػػػػػدود )

 . الدور ،بيجي ،المحافظة اغمبها في قضا  تكريت

ممػػػػـ وهػػػػذا يزيػػػػد مػػػػف مشػػػػكمة تفػػػػاقـ ظػػػػاهرة  (8>8-اف ههػػػػاؾ عجػػػػز مػػػػائي بمػػػػغ ) -8
زيػػادة عػػدد  مػػف ثػػـالتربػػة و  التصػػحر واهعكاسػػاتها السػػمبية وهػػي ماتزيػػد مػػف جفػػاؼ

 . يادة هبو  الرياحوالمرتبطة بز  العواصؼ الترابية والغبارية عمى مهطقة الدراسة

وهػػي قميمػػة جػػدًا ممػػا تزيػػد مػػف  ممػػـ :;7اف معػػدؿ االمطػػار السػػاقطة ال تتجػػاوز  -9
 . مشكمة التصحر وتزايد جفاؼ التربة وسهولة تكوف العواصؼ الترابية والغبارية

مػف خمو المهطقة مف الظواهر الطوبوغرافية التي تعمؿ عمى اعاقة الريػاح الهابػة و  -:
الريػػػػاح وزيػػػػادة العواصػػػػؼ الترابيػػػػة وهػػػػو مػػػػا اتضػػػػ  فػػػػي  سػػػػرعة امكاهيػػػػة زيػػػػادة ثػػػػـ

 الجداوؿ الخاصة بعدد العواصؼ الغبارية والتربة العالقة

زيػػادة هسػػبة التبخػػر بفعػػؿ السػػطوع الشمسػػي وطػػوؿ االههػػار ممػػا يػػ دي الػػى زيػػادة  -;
 وتفاقـ ظاهرة التصحر والحاجة الى ايجاد سبؿ لمعالجتها.

بسب  حركة االليػات العسػكرية  بعد االحتالؿههاؾ تاثير كبير لمعمميات العسكرية  ->
تكػػػويف العواصػػػؼ الغباريػػػػة  وتػػػدميرها لمغطػػػا  الهبػػػاتي وتفتيػػػت التربػػػة ممػػػا يسػػػهؿ

 والترابية.

تعػػاهي مديهػػة تكريػػت مػػف قمػػة المهػػاطؽ الخضػػرا  داخػػؿ المديهػػة وهػػذا مايزيػػد مػػف  -=
طؽ الحاجػػة الػػى اهشػػا  االحزمػػة الخضػػرا  لكػػي تكػػوف مهػػاطؽ حمايػػة لممديهػػة ومهػػا

 لمترفية لمسكاف.
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تزيد عدد العواصؼ الترابية والغبارية عمى مديهة تكريت وخاصة في السهوات بعػد  -<
لي بعد االحتالؿ وهذا ما يعطػي اهطباعػا اف لمحػر  اثػر سػمبي عمػى  8009عاـ 

 . البيئة وتدميرها ما ساهـ في زيادة هبو  العواصؼ الترابية

هاطؽ الجافػة وهػذا يسػاهـ مػف تفػاقـ وقوع مهطقة الدراسة في مهاطؽ تق  ضمف الم -?
 ظاهرة التصحر وزيادة العواصؼ التربية.

بؿ اف ههػاؾ قسػـ ، بكافة دوائر الدولة في عممية التشجير قمة االهتماـ الحكومي -70
مػػػف الحػػػزاـ االخضػػػر تعػػػرض لمػػػدمار ولمتجريػػػؼ مػػػف قبػػػؿ القػػػوات المحتمػػػة ومػػػف 

سػعار المشػتقات الهفطيػة وقود لمطهي بسب  ارتفاع ا المواطهيف لالستخداـ كمادة
( 7فط االبػيض بحػدود )هاو عدـ الحصوؿ عميها اذ بمغ سعر المتر الواحد مػف الػ

 . دوالر م  اهخفاض دخوؿ المواطهيف او عدـ وجود دخؿ اصالً 
اظهرت الدراسة لالحزمة الخضرا  اهمية خاصة في حمايػة المػدف وتهقيػة الهػوا   -77

ؽ حماية لممديهػة مػف خػالؿ ارتفاعاتهػا مف المموثات واالتربة كما اهها توفر مهاط
 . التي تساهـ في صد تيارات الهوا  وتقميؿ مف سرعها
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 -:الخٌصياث
مف اجؿ مكافحة التصحر في مهطقة الدراسة البد مف اتباع كافػة السػبؿ مػف اجػؿ  -7

 . الحد مف هذه الظاهرة ومهها استخداـ االحزمة الخضرا 

وخاصػػة الحكومػػػات المحميػػة لمعالجػػػة البػػد مػػػف التعػػاوف الحكػػػومي الجػػاد والفاعػػػؿ  -8
ظػػػاهرة التصػػػحرواقامة االحزمػػػة الخضػػػرا  حػػػوؿ المػػػدف مػػػف خػػػالؿ رصػػػد االمػػػواؿ 

 . الالزمة لها

تشػػجي  االبحػػاث والدراسػػات ودعمهػػا ماديػػا مػػف اجػػؿ ايجػػاد افضػػؿ السػػبؿ لمعالجػػة  -9
 . ظاهرة التصحر

لزراعػة والبيئػة اف تقوـ الجامعات والمراكز البحثية وخاصػة كميػات الزراعػة ووزارة ا -:
 . بدورها في هذا االتجاه لغرض الحد مف مظاهر التصحر ومكافحتها

مػػف مديهػػة  تشػػجي  هظػػاـ الزراعػػة بػػالرش فػػي المهػػاطؽ المعرضػػة لمتصػػحروالقريبة -;
الدراسة لغرض تقميؿ جفاؼ التربة مما يسػاهـ فػي تقميػؿ تفتػت التربػة وقػدرة الريػاح 

 عمى جرفها وتكويف العواصؼ الترابية.

سػػتفادة القصػػوى مػػف ميػػاه ههػػر دجمػػة والتػػي التبعػػد عػػف حػػدود ومهطقػػة الدراسػػة اال ->
كـ وزيػادة اسػتغالؿ الميػاه لػري االحزمػة الخضػرا  والمهػاطؽ المفتوحػة 8بتكثر مف 

 . خارج مهطقة الدراسة

اقامػػػة سػػػدود )حصػػػاد الميػػػاه( فػػػي الوديػػػاف فػػػي المهػػػاطؽ الموجػػػودة شػػػماؿ وشػػػرؽ  -=
مههػا فػي فصػؿ الجفػاؼ وري االراضػي القريبػة و وغر  مهطقػة الدراسػة لالسػتفادة 

زراعتهػػا وبالتػػالي التقميػػؿ مػػف المهػػاطؽ الجافػػة وتكػػويف مهػػاطؽ زراعيػػة تسػػاهـ فػػي 
 .ر وتقميؿ المهاطؽ المعرضة لمتصحرايقاؼ او الحد مف تفاقـ ظاهرة التصح

زجػػرا  الدراسػػات التطبيقيػػة وتشػػجيعها ودعمهػػا ماديػػا مػػف قبػػؿ الجامعػػة وم سسػػات  -<
 األخرى كوزارة البيئة وحقوؽ األهساف والصحة ألهها تتتثر بهذه الظاهرة. الدولة

عمػػػؿ جػػػوائز ومسػػػابقات سػػػهوية لمحصػػػوؿ عمػػػى احسػػػف الحمػػػوؿ لمعالجػػػة مظػػػاهر  -?
 ،التصحر والحد مهها

هشر الوعي البيئي وبث البػرامج الخاصػة عمػى القهػوات الفضػائية لمعاجػة ظػاهرة  -70
األغػػاهي ومسمسػالت القتػػؿ واحتػػراؼ التصػحر والتػػي هػي اكثػػر اهميػة مػػف بػرامج 

 الجريمة.
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 اذلٌاهش
                                                      

التبػػايف المكػػاهي لهموسػػكاف محافظػػة ، محمػػود حمػػادة الجبػػوري وهجػػـ عبػػدا  احمػػد (7)
مجمػػة ، =800وافاقػػة المسػػتقبمية لغايػػة عػػاـ  =??7 -==?7صػػالح الػػديف لممػػدة 

 .=7;ص  ،8000لسهة  0>/ العدد ،بغداد، كمية االدا 

برهػػامج  (دراسػػة محدثػػة، جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة )حالػػة التصػػحر فػػي الػػوطف العربػػي (8)
، المركز العربػي لدراسػات المهػاطؽ الجافػة واالراضػي القاحمػة، االمـ المتحدة لمبيئة

 . 997ص ،:800، دمشؽ،اكساد

ي محمود حمادة صال  الجبوري )ظاهرة التصحر واثرها عمى االراضي الزراعية ف (9)
، مقدمػة الػى كميػة االدا  ،غيػر مهشػورة، محافظة صػالح الػديف( اطروحػة دكتػوراه

 . 7?7ص ،8000، جامعة بغداد
همػػاذج دراسػػية فػػي ، عمػػي عمػػي البهػػا )المشػػكالت البيئيػػة وصػػياهة المػػوارد الطبيعيػػة (:)

 .:ص ،8000، القاهرة، دار الفكر العربي، 7ط (الجغرافية التطبيقية
  الجبوري )ظاهرة التصحر واثرها عمى االراضي الزراعية في محمود حمادة صال (;)

 . >>8ص، مصدر سابؽ (محافظة صالح الديف
مجمة جامعة تكريػت  (مجيد مموؾ السامرائي )العالقات المكاهية بيف الهقؿ والتجارة (>)

 . >7ص، 8009لسهة  ،?العدد ، لمعمـو االهساهية

، 7ط، 7ج، موسوعة مديهة تكريت (يتصال  فمي  حسف الهيتي )مهاخ مديهة تكر  (=)
 . 9=ص ،;??7، بغداد، دار الحرية لمطباعة

(8) Mustafa,M.,EL- Hagu Study Of Desertification Based 
Upon Landsat Imagery, Ph.Dtesis,State Unversity Of 
Ghent , Belgium , unpublished 1984 ,p8. 

(9) Aubreville, A., (1949)Climats, Forests et Desertification 

de IAfrique tropicale, societe d edition Geographiques, 
Maritimes et colonials,Paris p.p. 102-106.  
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(10) Le Houerou, H.1977(The Nature and Causes Of 

Desertization,in M.Glantz,(ed). Desertification: 

invironmental Degradation, in and around Araids 

Lands,Westview press , London pp.18-25.  

(11) Dreghe,H, Desertification of acrisis ,in paylore and 

R.Harey,Jr.,(ed), Desertification: 

a. Dreghe,H,(1976) Desertification of acrisis,in p.paylore 

and R. Haney ,Jr.(ed), Desertification process 

,problems ,persprectives ,pp.12-22.  

b. Dreghe,H,(1977) Desertification of Araid Land s, 

Economic Geography,vol.53 (4) pp.322- 331.  

c. Dreghe,H,(1978) Desertification: Mans Abuse of The 

Land , Journal of and Water Conservation vol. 33 ,pp. 

11-14.  

)اسػػتخدامات االراضػػي وغطػػا  االرض واالراضػػي حسػػ  عبيػػر يوسػػؼ العيسػػه  (78)
المعهػد العربػي لمتػدري  والبحػوث  (المهاخية الزراعيػة وتػدهور االراضػي المهاطؽ

 –دمشؽ ، ;800، / تموز=7-77، دورة حوؿ االحصائات البيئية، االحصائية
 .79ص، سوريا

ودورهػا فػي هػدوة تكريػت  (جابر خميؿ جػابر )مػواطف االثػار فػي تكريػت واهماطهػا (79)
 . 707ص ،7??7، جامعة بغداد، مكت  الطباعة المركزية ،7ج ،احيا  التراث

 ،7ج، موسػوعة مديهػة تكريػت (هعماف دهش العقيمي )البيئة الطبيعية فػي تكريػت (:7)
 . =;ص ، ;??7، بغداد، 7ط

 . =;المصدر هفسه ص (;7)

، والتهميػػػػة حيػػػدر عبػػػػد الػػػػرزاؽ كموهػػػػه )ظػػػػاهرة التمػػػػوث فػػػػي المػػػػدف( مجمػػػػة الػػػػهفط (>7)
 .7?-0?وص==?7، بغداد، 77العدد
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عماد طارؽ عمر الحديثي )التجاوزات الحاصػمة عمػى التصػميـ االساسػي لمديهػة  (=7)
، جامعػة تكريػت، مقدمة الػى كميػة التربيػة،غيػر مهشػورة، رسالة ماجسػتير، تكريت
 .888ص، >800

(18) Rubenstein, Harvey, M., Aguid to site and 

Environmental planning , 2eded , U.S.A ,  john wiley, 

1980, p.226.  

(19) Hackett , Brian , planning design, London , Macmillan 

,1979, p152. 
(20) Saini,Balwant Singh , Building in hot dry climates, 

New york, John wiley and sons,Ltd, U.S.A ,1980, p.86. 

صػػػراع البقػػػا  فػػػي اكثػػػر صػػػحاري العػػػالـ ، ير صػػػحرا  ثػػػاررادهاكريشػػػهاراو )تسػػػخ (87)
رقػـ ، .F.A.Oمجمػة مهظمػة االغذيػة والزراعػة ، المتهولة بالسكاف( مجمة سػيريز

 . 87ص، ><?7، هيساف -اذار، لبهاف، ?7السهة  ،8العدد ،770
تقهقػػر الكثبػػاف امػػاـ ، هوبػػؿ فييتمػػاير )ههايػػة سػػعيدة لمشػػكمة التصػػحر فػػي هيوزيمهػػد (88)

 . 90- ?8المصدر هفسه ص ، مجمة سيريز (االشجار
(23) Saini, Balwant Sing , Building in hot dry climates, 

op.cit ,p,88. 

(24) Joseph ,Dechiara ,Leekopplemant ,planning Desing 

Criteria ,NewYork, 1960,p.50.  

رة التعمػيـ العػالي ابراهيـ المشػهداهي )الجغرافيػة الزراعيػة( وزا، هوري خميؿ البرازي (;8)
 . 9:ص ،0<?7، بغداد، دار المعرفة ،7والبحث العممي ط

مجموعة الكت  ، االراضي الجافة( ترجمة عمي عبد الوها  شاهيف)كيهث والتوف (>8)
، االسػػػػػػكهدرية، دار بورسػػػػػػعيد لمطباعػػػػػػة، مكتبػػػػػػة هتشػػػػػػتوف الجامعيػػػػػػة، الجغرافيػػػػػػة
 . <7ص، >=?7

 ،7ج ،تكريػػت( موسػػوعة مديهػػة تكريػػت صػػال  فمػػي  حسػػف الهيتػػي )مهػػاخ مديهػػة (=8)
 . 9=ص ،;??7، دار الحرية لمطباعة بغداد، 7ط
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محمػود حمػادة صػال  الجبػػوري )ظػاهرة التصػحر واثرهػػا عمػى االراضػي الزراعيػػة  (<8)
 . 8=مصدر سابؽ ص (في محافظة صالح الديف

دراسػػػػة ، باسػػػػؿ احسػػػػاف القشػػػػطيهي )العهاصػػػػر المهاخيػػػػة لمتصػػػػحر واثرهػػػػا البيئيػػػػة (?8)
مركػػػػز ، ;العػػػػدد، الث اقػػػػاليـ مػػػػف حػػػػوض الرافػػػػديف( مجمػػػػة المخطػػػػط والتهميػػػػةلػػػػث

 ،=??7، كػػػػػاهوف اوؿ، بغػػػػػداد ،جامعػػػػػة بغػػػػػداد، التخطػػػػػيط الحضػػػػػري واالقميمػػػػػي
 . 8;-7;ص

 ،مجمػة الصػهاعة (حيدر عبد الرزاؽ كموهه )اهميػة التشػجير فػي تخطػيط المديهػة (90)
 . <:7ص ،<=?7، بغداد، مطبعة الثقافة العمالية ،>العدد 

(31) Rubenstein, Harvey, M., guid to site and Environmental 
planning op.cit p.228. 

دراسػة فػي التخطػيط البيئػي والتهميػة ، محافظة الجهػرا )زيف الديف عبد المقصود  (98)
 .8?ص، 7<?7، يهاير، الكويت، اصدارات الجمعية الجغرافية الكويتية (الريفية

ترجمػػػة داود سػػػميـ  (يط وبهػػػا  المػػػدف فػػػي المهػػػاطؽ الحػػػارةاهػػػاتولي ريمشػػػا )تخطػػػ (99)
 . ;9ص ،==?7، موسكو، دار مير لمطباعة والهشر، المهير

مهصور حمدي ابو عمي )االساس الجغرافػي لمشػكمة ، حسف عبد القادر مهصور (:9)
 . :80ص ، ?<?7، االردف، دار الشروؽ لمهشر والتوزي ، 7ط، التصحر

برهػػػامج االمػػػػـ  (االحزمػػػة الخضػػػػرا  فػػػي الػػػوطف العربػػػيجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة ) (;9)
، المركػػػز العربػػػي لدراسػػػات المهػػػاطؽ الجافػػػة واالراضػػػي القاحمػػػة، المتحػػػدة لمبيئيػػػة

 ;ص،>??7، اذار، دمشؽ، اكساد
الجبػوري محمػود حمػادة صػػالخ )ظػاهرة التصػحر واثرهػػا عمػى االراضػي الزراعيػػة  (>9)

 . 0=7مصدر سابؽ ص (في محافظة صالح الديف
 . 9=8المصدر هفسه ص  (=9)
 

 ادلصادر العربيت
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ابػراهيـ المشػهداهي )الجغرافيػة الزراعيػة( وزارة التعمػيـ العػالي ، هوري خميػؿ، البرازي -7
 .0<?7، بغداد، دار المعرفة ،7والبحث العممي ط

همػاذج دراسػية فػي ، عمػي عمػي )المشػكالت البيئيػة وصػياهة المػوارد الطبيعيػة، البها -8
 .8000، القاهرة، دار الفكر العربي، 7ط (ةالجغرافية التطبيقي

هػػدوة تكريػػت ودورهػػا فػػي  (جػػابر خميػػؿ جػػابر )مػػواطف االثػػار فػػي تكريػػت واهماطهػػا -9
 .7??7، جامعة بغداد، مكت  الطباعة المركزية ،7ج ،احيا  التراث

برهامج االمـ المتحدة  (جامعة الدوؿ العربية )االحزمة الخضرا  في الوطف العربي -:
، اكسػػػػاد، ركػػػػز العربػػػػي لدراسػػػػات المهػػػػاطؽ الجافػػػػة واالراضػػػػي القاحمػػػػةالم، لمبيئيػػػػة
 >??7، اذار، دمشؽ

برهػػامج  (دراسػػة محدثػػة، جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة )حالػػة التصػػحر فػػي الػػوطف العربػػي -;
، المركز العربػي لدراسػات المهػاطؽ الجافػة واالراضػي القاحمػة، االمـ المتحدة لمبيئة

 .:800، دمشؽ ،اكساد

التبػايف المكػاهي لهموسػكاف محافظػػة ، حمػادة وهجػـ عبػػدا  احمػد محمػود، الجبػوري ->
مجمػػة ، =800وافاقػػة المسػػتقبمية لغايػػة عػػاـ  =??7 -==?7صػػالح الػػديف لممػػدة 

 .8000لسهة  0>/ العدد ،بغداد، كمية االدا 

محمػػود حمػػادة صػػال  )ظػػاهرة التصػػحر واثرهػػا عمػػى االراضػػي الزراعيػػة ، الجبػػوري -=
مقدمػػػة الػػػى كميػػػة  ،غيػػػر مهشػػػورة، اطروحػػػة دكتػػػوراهفػػػي محافظػػػة صػػػالح الػػػديف( 

 .8000، جامعة بغداد، االدا 
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عماد طارؽ عمػر )التجػاوزات الحاصػمة عمػى التصػميـ االساسػي لمديهػة ، الحديثي -<
، جامعػػة تكريػػت، مقدمة الػػى كميػػة التربيػػة،غيػػر مهشػػورة، رسػػالة ماجسػػتير، تكريػػت
800<. 

قػػػا  فػػػي اكثػػػر صػػػحاري العػػػالـ صػػػراع الب، رادهاكريشػػػهاراو )تسػػػخير صػػػحرا  ثػػػار -?
رقػػـ ، .F.A.Oمجمػػة مهظمػػة االغذيػػة والزراعػػة ، المتهولػػة بالسػػكاف( مجمػػة سػػيريز

 ><?7، هيساف -اذار، لبهاف، ?7السهة ،8العدد،770

ترجمػػػة داود سػػػميـ  (اهػػػاتولي )تخطػػػيط وبهػػػا  المػػػدف فػػػي المهػػػاطؽ الحػػػارة، ريمشػػػا -70
 ==?7، موسكو، دار مير لمطباعة والهشر، المهير

مجمػػػة جامعػػػة  (مجيػػػد ممػػػوؾ )العالقػػػات المكاهيػػػة بػػػيف الهقػػػؿ والتجػػػارة، سػػػامرائيال -77
 .8009لسهة  ،?العدد ، تكريت لمعمـو االهساهية

عبيػػر يوسػػؼ )اسػػتخدامات االراضػػي وغطػػا  االرض واالراضػػي حسػػ  ، العيسػػه -78
المعهػد العربػي لمتػدري  والبحػوث  (المهاخية الزراعيػة وتػدهور االراضػي المهاطؽ

 –دمشؽ ، ;800، / تموز=7-77، دورة حوؿ االحصائات البيئية، االحصائية
 . سوريا

، 7ج، موسوعة مديهة تكريػت (هعماف دهش )البيئة الطبيعية في تكريت، العقيمي -79
 . ;??7، بغداد، 7ط

تقهقػر الكثبػاف امػاـ ، هوبؿ )ههاية سعيدة لمشػكمة التصػحر فػي هيوزيمهػد، فييتماير -:7
، 770رقػػـ ، F.A.w ة االغذيػػة والزراعػػةمجمػػة مهظمػػ ،مجمػػة سػػيريز (االشػػجار
 . ><?7، هيساف -اذار ، لبهاف، السهة، 8العدد 
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دراسػػػة ، باسػػػؿ احسػػػاف )العهاصػػػر المهاخيػػػة لمتصػػػحر واثرهػػػا البيئيػػػة، القشػػػطيهي -;7
مركػػػػز ، ;العػػػػدد، لػػػػثالث اقػػػػاليـ مػػػػف حػػػػوض الرافػػػػديف( مجمػػػػة المخطػػػػط والتهميػػػػة

 .=??7، كاهوف اوؿ، بغداد ،جامعة بغداد، التخطيط الحضري واالقميمي

 ،مجمػة الصػهاعة (حيدر عبد الرزاؽ )اهمية التشجير في تخطيط المديهة ،كموهه ->7
 .<=?7، بغداد، مطبعة الثقافة العمالية ،>العدد 

، حيػػػدر عبػػػد الػػػرزاؽ )ظػػػاهرة التمػػػوث فػػػي المػػػدف( مجمػػػة الػػػهفط والتهميػػػة، كموهػػػه -=7
 . ==?7، بغداد، 77العدد

دراسة في التخطيط البيئي والتهميػة ، الجهرا  محافظة)زيف الديف عبد  ،المقصود -<7
 .7<?7، يهاير، الكويت، اصدارات الجمعية الجغرافية الكويتية (الريفية

مهصػػػػور حمػػػػدي ابػػػػو عمػػػػي )االسػػػػاس الجغرافػػػػي ، حسػػػػف عبػػػػد القػػػػادر، مهصػػػػور -?7
 .?<?7، االردف، دار الشروؽ لمهشر والتوزي ، 7ط، لمشكمة التصحر

، 7ج، موسػػوعة مديهػػة تكريػػت (مديهػػة تكريػػتصػػال  فمػػي  حسػػف )مهػػاخ ، الهيتػػي -80
 .;??7، بغداد، دار الحرية لمطباعة، 7ط

مجموعػػة ، االراضػػي الجافػػة( ترجمػػة عمػػي عبػػد الوهػػا  شػػاهيف)كيهػػث ، والتػػوف -87
، االسػكهدرية، دار بورسػعيد لمطباعػة، مكتبة هتشػتوف الجامعيػة، الكت  الجغرافية

7?=< . 
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Desertification is a critical environmental phenomenon 

threatening life economically , geographically and 

demographically. This phenomenon, however, threatens the 

majority of developing and developed countries. Indeed 

,desertification is not confined to dry and semi-dry land ,but even 

the irrigated lands are endangered by this phenomenon. The 

study is concduded in Tikrit, the centre of Salahaddin 

governorate.  

The population of Tikrit is 15377 in 1947 ; 53785 in 1977 

;124189 in 1997 in 2007 the population of Salahaddin is 298394 

;115665 of them are in the city. undoubtedly, the inhabitants of 

the city of Tikrit need a healthy environment; but , the city 

suffers from a real problem represented by the dust storms in 

spring ,summer and autumn due to the open distance in the north 

of the city which is neither populated nor implanted. The low 

rainfall which does not exceed 15 ml throughout the year 

complicates the situation even more since soil will be easily 

drifted by the northern and north eastern winds.  

As such ,there should be adequate solutions for this 

problem and the best way to defend cities is to establish green 

strips to be wind buffers that protect the city from dust storms 

and unstable temperature.  

These green strips may also provide seed and products as 

well as their importance in tourism. They may even be invested 

in wood production and animal breeding. In this paper, we are 

going to emphasize the significance of the green strips against 

the dust storms and in protecting the soil from erosion caused by 

the wind especially when the wind exceeds the critical speed. In 
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the dry season the wind speed in the study region is about 6m per 

second. Hence, we believe that it is essential to the investegate of 

these green strips which play a decisive role in softening the 

influence of the climate according to the scientific studies of the 

role of the wind buffers and wind and high temperature.  

The governmental establishment , especially the university 

of Tikrit and the college of Agriculture ,the governorate council 

and the individuals should all contribute to establishing the green 

strip which should be funded by the budget allocated to develop 

the provinces to protect the city and the population from the dust 

storms. To achieve this aim , plenty of effort is needed especially 

on the part of the inhabitants. Also, the availability of experts in 

this field is highly emphasized.  
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 أثر برنامج تعليمي يف تنمية الذكاء االجتماعي
 لدى طلبة املرحلة املتوسطة

            أبتدام عبد الحميد مجيد .م.م
 ن

                    أ.م.د. حميدددددددد ددددددددالم خلدددددددف 
 ن

       جامعة تكريت/ كلية التربية/ قدم العلوم التربوية والنفدية
 ن

 ملخص البحث
  قػػدرة يػػرت ط النػػ  الشخصػػي  فػػ  المهمػػ  لعوامػػؿا مػػف االجتمػػ    الػػذء   يعػػد

 . ن جح  اجتم  ي   الق ت تءويف  لى اآلخريف مع التع مؿ  لى الفرد
الحيػ ة االجتم  يػ  اػوا  فػ  محػيط االاػرة اـ المجتمػع  فػ  مهمػ     نصػرا   ويعد

وتشءؿ اهميت  مػف خػالؿ احتءػ ؾ الفػرد  ػ الخريف ومػف تقػويـ االخػريف لػ  ومػف خ ػرات 
والفشػػؿ ولػػ   القػػ   عػػدد مػػف المتةيػػرات نءػػ لتوافؽ النفاػػ  واالجتمػػ    والمهنػػ  النجػػ ح 

 (. والتحصيؿ والجنس والعمر
والهمي  المرحلػ  المتواػط     ت  رهػ  مرحلػ  تعليميػ  تاػهـ فػ  بػرس الم ػ دئ 
والقػػػيـ االصػػػلي  فػػػ  نفػػػوس الطل ػػػ  مػػػف خػػػالؿ ا ػػػدادهـ تر ويػػػ   واجتم  يػػػ   ممػػػ  يجعلهػػػـ 

 . وافؽ الاليـ ومم را  حي تهـ العملي  اوا  داخؿ ال يت او خ رج ق دريف  لى الت
ويهدؼ ال حث الى  ن   مقي س للذء   االجتمػ    و رنػ مت تعليمػ  لػدب طل ػ  

ومعرفػػػ  ااػػػر ال رنػػػ مت فػػػ  تنميػػػ  الػػػذء   ، المرحلػػػ  المتواػػػط  فػػػ  مرءػػػز مدينػػػ  تءريػػػت
، يمػػ  فػػ  الػػذء   االجتمػػ   ومعرفػػ  داللػػ  الفػػروؽ فػػ  ااػػر ال رنػػ مت التعل، االجتمػػ   

ولتحقيػػػػؽ هػػػػذا الهػػػػدؼ تػػػػـ  نػػػػ   مقي اػػػػيف احػػػػدهم  للػػػػذء   االجتمػػػػ    واالخػػػػر ال ػػػػداد 
( ط ل ػػ   وط ل ػػ  مػػف طل ػػ  69وتػػـ تط يقهػػ   لػػى  ينػػ  مءونػػ  مػػف ن، ال رنػػ مت التعليمػػ 

واظهػرت ، (T. testوتػـ تحليػؿ ال ي نػ ت احصػ  ي     اػتخداـ ن، الصػؼ االوؿ المتواػط
وجود فروؽ دال  احص  ي    يف متواط درج ت المجمو تيف التجري ي  والض  ط  النت  ت 

فػػ  االخت ػػ ريف الق لػػ  وال عػػدك فػػ  الػػذء   االجتمػػ    ووجػػود فػػروؽ دالػػ   ػػيف متواػػط 
درجػػ ت المجمػػو تيف التجري يػػ  والضػػ  ط  فػػ  الػػذء   االجتمػػ    وفقػػ   لمتةيػػر الجػػنس 

 . إن ث( –نذءور 
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 انفصم األول
 بانبحث انتعزيف

 -يشكهة انبحث:
ألنػػ  يػػرت ط  قػػدرة ، يعػػد الػػذء   االجتمػػ    مػػف العوامػػؿ المهمػػ  فػػ  الشخصػػي 
 ،4691، الػدرين ن الفرد  لػى التع مػؿ مػع اآلخػريف وتءػويف  القػ ت اجتم  يػ  ن جحػ 

401). 
وتتجلى أهميت  ف  التف  ؿ مع اآلخػريف ومػدب النجػ ح االجتمػ    للفػرد الػذك 

ءم  أف مف خالؿ األنشط  ، لاي ؽ الظروؼ واألحداث المحيط     يحقق   مدب إدراء 
االجتم  يػػػػ  اليوميػػػػ  التػػػػ  يم راػػػػه  ب ل ػػػػ   مػػػػ  يجػػػػد الفػػػػرد نفاػػػػ  أمػػػػ ـ  ػػػػ  ؽ المح ولػػػػ  

 الاتخالص المع ن  مف الوؾ األفراد اآلخريف لء  يفهـ الوء  وتصرف ت .
اقػؼ االجتم  يػ  فقدرة الفرد اإلنا ني  االجتم  ي  تتضح مػف خػالؿ تحليػؿ المو 

المهمػػ  ءونػػ  يءتاػػ ه  مػػف خػػالؿ تف  لػػ  مػػع اآلخػػريف والتػػ  تنمػػو مػػف خاللهػػ  أنمػػ ط 
الوءي    م  ءم  أف  عض المهف تحت ج الى التع مؿ الاليـ وفهـ اآلخػريف ماػؿ مهنػ  

 ال يع والشرا  والعالج النفا  والاءرت ري  وبيره .، التدريس، التمريض
ك أصػػػ ب المجتمػػػع والحيػػػ ة  مومػػػ  الػػػى ظهػػػور وقػػػد أدب التطػػػور الاػػػريع الػػػذ

 مؤارات قوي  تتال ب  عواطؼ الفرد و الق ت  وتاتةله  لمآرب متعددة.
ويعد م  تواجه  المجتمع ت مػف حػروب مػدمرة مػاال جليػ   لػى ذلػؾ اػ هـ فػ  
تف قمهػػ  التطػػور الاػػريع فػػ  مجػػ ؿ األاػػلح  ن هيػػؾ  مػػ  تخلفػػ  هػػذ  الحػػروب مػػف أاػػ ر 

 فراد  موم  وللمراهقيف  لى جه  الخصوص.نفاي  مأا وي  لأل
والفرد العراق    لذات   ش وم  زاؿ يع ن  مف ت اير الحػروب التػ  ااقلػت قػوا  
ومػ  أفرزتػػ  هػذ  الحػػروب مػف ااػػ ر اػل ي  شػػديدة فػ  جوانػػب الحيػ ة ء فػػ  ءمػ  تػػؤار فػػ  
 العالقػػػػػ ت االجتم  يػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػالؿ اػػػػػيطرة المعػػػػػ يير الم ديػػػػػ   لػػػػػى المعػػػػػ يير والقػػػػػيـ
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االجتم  ي  والديني  والخلقي  وال ايم  ف  مرحل  المراهق  الت  تعػد مػف اخطػر المراحػؿ 
 . الت  يمر  ه  الفرد

وء ف نتيج  لءؿ الظػروؼ واالاػ ر الاػل ي  التػ  ذءػرت اف تزايػدت الح جػ  الػى 
ا داد  رن مت وق    تنموك يا  د الفرد ف  تخط  هذ  المحن  لتحقيؽ الصح  النفاي  

ف من  ػػػػ  الفػػػػرد فػػػػ  مواجهػػػػ  التػػػػأاير النفاػػػػ  المػػػػدمر لهػػػػ  وتحاػػػػيف وضػػػػع  وتزيػػػػد مػػػػ
 . االجتم    مف خالؿ مهم  االخريف والتع مؿ الاليـ مع ا ن   مجتمع 

 :أهًية انبحث
ال ػػد لالناػػ ف مػػف العػػيش فػػ  مجتمػػع اذ الياػػتطيع العػػيش  مفػػرد   عيػػدا   ػػف 

مػػػف خػػػالؿ مػػػ  تر طػػػ  مػػػع فهػػػو يحتػػػ ج الػػػيهـ ليعػػػزز وجػػػود  وتف  لػػػ  معهػػػـ ، االخػػػريف
فػ  جميػع نػواح  نشػ ط  التػ  تتميػز   اػلوب  االخػريف مػف  القػ ت اجتم  يػ  متنو ػ 

 . اجتم    معيف مف اجؿ ااتمرار  وديمومت 
ولءؿ مجتمع   دات  وتق ليػد  ، فلءؿ مجتمع حض رت   ج ن يه  الم دك والروح 

لػر ط  ػيف الػذء   و عػض ف  التفءير وأاػ ليب الاػلوؾ ولهػذا فقػد حػ وؿ  عػض العلمػ   ا
العوامػػػؿ التػػػ  تعت ػػػر نت جػػػ   للتف  ػػػؿ االجتمػػػ    او المرت طػػػ   ػػػنظـ المجتمػػػع او مػػػدب 

 (. 10: 4691، الشيخنالفرد ف  هذا المجتمع  نج ح
للن حيػػػ  االجتم  يػػػ  فػػػ  الػػػذء    وصػػػف   (Thorindike)لقػػػد تن ػػػ  اورنػػػدايؾ 
فهػـ الفػرد نومشػءالت  وطموح تػ  مف حيػث انػ  اليمءػف ، ن تج    ف التف  ؿ االجتم   

: 4660، الاػػودان ن (Social Context)اال مػػف خػػالؿ اػػي ؽ اجتمػػ     (ودوافعػػ 
مشػػيرا  الػػى العالقػػ  الر ياػػي  الموجػػودة  ػػيف الػػذء   ومػػدب نجػػ ح الفػػرد فػػ  حي تػػ   (10

االجتم  ي  وذلؾ اف الفرد ال يحي  ف  فراغ وانمػ  يعػيش فػ  مجتمػع يتف  ػؿ معػ  يػؤار 
 (. 14: 4661، ءرم ن    رويت ا
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اف الشخصػػي  تتء مػػؿ فيهػػ  قػػوب االناػػ ف الجاػػمي  والعقليػػ  والوجدانيػػ  ءءػػ  ف 
اجتمػػ    و ػػدوف هػػذ  الصػػف  االجتم  يػػ  التياػػر لػػ  اف ينمػػو ء ناػػ ف لػػذلؾ ااػػتمرت 
التا ؤالت الر ياي  حػوؿ ط يعػ  الػذء   تشػير اهتمػ ـ ال ػ حايف واحػد هػذ  االاػ ل  يػدور 

ؿ مػػػػ  مػػػػف القػػػػدرات ذات المحتػػػػوب االجتمػػػػ    او هػػػػؿ هنػػػػ ؾ مجػػػػ ؿ حػػػػوؿ وجػػػػود مجػػػػ 
 . (Ford ,m,f,1993:p. 96)تجري   متم اؾ منفصؿ للذء   االجتم    

اف اوؿ مػػف  حػػث موضػػوع الػػذء   االجتمػػ    الفيلاػػوؼ ادوارد اورنػػدايؾ  ػػ ـ 
حءـ والناػػ   والفتيػػ ف والفتيػػ ت والػػت ( الػػذك  رفػػ    نػػ  القػػدرة  لػػى فهػػـ الرجػػ ؿ4691ن

االنا ني   فيهـ وادارتهـ  حيث يؤدوف ادا ا  حان   ويعملوف  طريق  حءيم  مف العالق ت
ويػػػرب اورنػػػدايؾ اف الػػػذء   االجتمػػػ    يتميػػػز  ػػػف  (41-49: 1001،   ػػػد الج ػػػ رن

االجتم    مف خػالؿ فهػـ المواقػؼ االجتم  يػ   الذء   الع ـ  وصف  ن تج    ف التف  ؿ
يف ومعرفػػ  مػػ  تتطل ػػ  اال مػػ ؿ االنت جيػػ  مػػف قػػدرات ف  لػػ  والتع مػػؿ النػػ جح مػػع االخػػر 

 Foley , 1971 p)اي ؽ اجتم     ق درة  لى تفهـ أ م ؿ األفراد والجم   ت ضمف

– 1123) . 
ومم  ال شؾ في  اف نج ح االنا ف ف  حي ت  يحتػ ج الػى ءػؿ مػف الػذء   العػ ـ 

: 1000، طػػ ناالخػػر.  والػػذء   االجتمػػ    فػػ  الوقػػت نفاػػ  اذ ال يةنػػ  احػػدهم   ػػف
499 .) 

تػرت ط  عالقػ  ايج  يػ  مػع الػذء   االجتمػ     وفيم  يتعلؽ  ط يع  المهم  فهػ 
الػػػػى اف مهنػػػػ  التػػػػدريس واالرشػػػػ د التنفاػػػػ  واالجتمػػػػ     (هنػػػػتنفقػػػػد اشػػػػ رت درااػػػػ  

والاءرت ري  وال يػع والشػرا  والتمػريض مػف حيػث ط يعتهػ  تحتػ ج الػى افػراد لػديهـ القػدرة 
، ال ػػدركنالاػػليـ معهػػـ  صػػرف ت ونوايػػ  اػػلوؾ االخػػريف مػػف خػػالؿ التع مػػؿ لػػى فهػػـ ت

1004 :1 .) 
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ويػػػػرب اورنػػػػدايؾ اف الػػػػذء   االجتمػػػػ    يتةيػػػػر ت عػػػػ   للاػػػػف والجػػػػنس والمء نػػػػ  
فػػ عض النػ س يتعػػ ملوف  ءفػ  ة مػػع الراشػديف  ينمػػ  ال ياػتطيعوف التع مػػؿ ، االجتم  يػ 

لقيػػ ـ  ػػدور القيػػ دة   لجم  ػػ ت  ينمػػ  يجػػد مػػع االطفػػ ؿ ءمػػ  اف  عػػض االفػػراد يجيػػدوف ا
 .(1: 4691، الشيخنبيرهـ الرض  واالرتي ح ف  اف يترؾ القي دة لةير  

االجتمػػػػػػ     واف الػػػػػػذء   االجتمػػػػػػ    ينمػػػػػػو مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الخ ػػػػػػرة واالحتءػػػػػػ ؾ
 (. 60: 1009، المة زكن

الػػػػى وجػػػػود  القػػػػ   (4619نولػػػ   القػػػػ   ػػػػ لجنس فقػػػػد توصػػػػلت درااػػػ  هنػػػػت 
ل  ف لنا   يظهرف ماتوب ا لػى ممػ  لػدب الرجػ ؿ و للػت  لػى ااػ س ح جػ  ايج  ي  دا

 . (Hunt,T.1928:p.334)المراة اءار مف الرجؿ الى االناج ـ مع االخريف
( فقد اش رت الى اف الذء   االجتم    للذءور ا لػى 4691ام  دراا  الديب ن

لوالديػ   ػيف الجناػيف مف الذء   االجتم    لالنػ ث وهػذا يرجػع الػى اخػتالؼ المع ملػ  ا
وط يعػػ  التنشػػ   االجتم  يػػ  ومػػ  تواجهػػ  ال نػػػت مػػف ضػػةوط    ليػػ  واجتم  يػػ  اءاػػػر 
 ءاير مم  يواجػ  اال ػف فهػو يتصػرؼ  حريػ  مطلقػ  فػ  مجتمعنػ  العر ػ  خ صػ  وذلػؾ 

 (. 19: 4669، افي فننتيج  التخلؼ والقهر الت  مر  ه  المجتمع 
حػػ ث الميدانيػػ  الػػى اهميػػ  مرحلػػ  المراهقػػ  واشػػ رت العديػػد مػػف الدرااػػ ت واال 

وممػػػ  تتميػػػز  ػػػ  مػػػف خصوصػػػي  معقػػػدة نتيجػػػ  التةيػػػرات الداخليػػػ  االنفع ليػػػ  والنفاػػػي  
تصػػحب التةيػػرات الجاػػدي  الظ هريػػ  وتعيػػب أاػػ ليب التع يػػر  ػػف العواطػػؼ والمشػػ  ر 

اػػ ليب المت ججػػ  التػػ  تنتػػ ب المراهػػؽ اضػػ ف  الػػى التػػ ايرات المحيطػػ   ػػ  والمتعػػددة اال
والتػ   (James Comer) (جيمس ءمرناالمر الذك اءدت  دراا ت  ديدة منه  دراا  

اوضػػػحت فيهػػػ  ااػػػر تػػػ ايرات الوالػػػديف وتوجيهػػػ تهـ  لػػػى اال نػػػ    شػػػءؿ  ػػػ ـ والمػػػراهقيف 
 شءؿ خ ص تتض  ؿ ف  ظؿ الحض رة الع لميػ  الجديػدة التػ  تطػرح مفػ هيـ متن قضػ  

 . (Elias , 2000: p.4)الاق ف ت  ومتعددة



 
 

   

 

أثر برنامج تعليمي في  
 تنمية الذكاء االجتماعي

 

 أ. م. د. حميد دالم خلف
 أبتدام عبدالحميد مجيد م.م.

 0202األول كانون (5) العدد

  388 

 

 جملة آداب الفراهيذي

ومػػػف هنػػػ  فػػػ ف لهػػػذ  المرحلػػػ  اهميتهػػػ  الء يػػػرة والخ صػػػ  فػػػ  تءػػػويف شخصػػػي  
االناػػ ف ولػػذا وجػػب فهػػـ خص  صػػه  ومتط ل  تهػػ  ومشػػ ءله  المتشػػ  ء  لتحاػػف التع مػػؿ 

 (. 1: 1009، محمودنمع المراهقيف  شءؿ تر وك ذو اار ايج    ف  النمو 
فػػػ  تعميػػػؽ العالقػػػ ت يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ ءػػػؿ مػػػ  تقػػػدـ اهميػػػ  ال حػػػث الحػػػ ل  

االجتم  يػػػ   ػػػيف ا نػػػ   المجتمػػػع الواحػػػد ياػػػود الحػػػب والتفػػػ هـ والتعػػػ طؼ مػػػع  عضػػػهـ 
 . االخر

 أهداف انبحث. 
 :هدف البحث الحالي الى تحقيق االتي

قيػػ س ماػػتوب الػػذء   االجتمػػ    لػػدب طل ػػ  المرحلػػ  المتواػػط  فػػ  مرءػػز مدينػػ   -0
 . تءريت

 . االجتم    لدب طل   الصؼ االوؿ متواط ن    رن مت تعليم  لتنمي  الذء    -0

معرف  اار ال رن مت التعليم  ف  تنمي  الذء   االجتم    لدب طل   الصؼ االوؿ  -3
 (. ان ث –ذءور نمتواط ت ع   لمتةير الجنس 

 فزضيات انبحث. 
ال توجد فروؽ ذات دالل  إحص  ي   يف متواط درج ت طل   المجمو   التجري يػ   -0

 المجمو   الض  ط  ف  الذء   االجتم   . ومتواط درج ت طل  
ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػ  إحصػػػ  ي   ػػػيف متواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ   -0

للػػػذءور فػػػ  االخت ػػػ ر الق لػػػ  ومتواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ  للػػػذءور فػػػ  
 االخت  ر ال عدك.

ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػ  إحصػػػ  ي   ػػػيف متواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ   -3
لإلنػػػ ث فػػػ  االخت ػػػ ر الق لػػػ  ومتواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ  لإلنػػػ ث فػػػ  

 . االخت  ر ال عدك
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ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػ  إحصػػػ  ي   ػػػيف متواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ   -4
للػػػذءور فػػػ  االخت ػػػ ر ال عػػػدك ومتواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ  لإلنػػػ ث فػػػ  

 االخت  ر ال عدك.
 .  حدود انبحث
_ 1001ن ال حث الح ل   لى طل ػ  المرحلػ  المتواػط  للعػ ـ الدرااػ يقتصر 

 ف  مرءز مدين  تءريت. ذءور _ إن ث(نومف ءال الجنايف  (1009
 .  حتديد املصطهحات

 .  Programالبرنامج  -:أولا 
 :وقد عرفه كل من

انػػ  مجمو ػػ  مػػف الفع ليػػ ت واألنشػػط  التػػ  تاػػتخدـ (: Pierce_ 1963)بيرررس  -4
، نالتءريتػػػ  واالجتمػػػ    ف يحتػػػ جوف الػػػى تعػػػديؿ فػػػ  الاػػػلوؾ النفاػػػ لألفػػػراد الػػػذي

1009 ،46). 
هو خط  مصمم  ل حث أك موضػوع يخػتص  فػرد أو مجتمػع : (0992الحسن ) -1

 دقػػػػػػػػ    شػػػػػػػرط أف تءػػػػػػػوف ه دفػػػػػػػػ  لألفػػػػػػػراد تتضػػػػػػػػمف  عػػػػػػػض العمليػػػػػػػػ ت المحػػػػػػػددة
 . (11014660،الحافن

 ط تر ػػػوك يقػػػدـ إلػػػى جميػػػع الخ ػػػرات او الفع ليػػػ ت او أك نشػػػن: (0224محمرررد ) -9
 .(التعليمي  وخالؿ مدة زمني   المتعلـ تحت إشراؼ المؤاا

 (.10، 1009، نالتءريت 
:  .  Program Instructional البرنامج التعميمي -ثانياا

 :عرفه كل من
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 أنػػػ  مجمو ػػػ  مػػػف الػػػدروس والخ ػػػرات المخططػػػ  التػػػ  : (Good، 1973كرررود ) -4
 . (10، 1009، نال ج رك. لءلي يءتا ه  الط لب تحت أشراؼ المدرا  او ا

وهو    رة  ف مزيت متداخؿ مف مج الت النش ط ت والتج رب : (0996العتبي ) -1
والخ رات الت  يمر  ه  أ ض   الجم    تا  د ف  تطويرهـ ونموهـ نفاي  و قليػ   

 (.49، 1001، نحمداف وهو وايل  وليس ب ي ، واجتم  ي 
 ت الموز ػػػ  ضػػػمف دروس معنونػػػ   أنػػػ  مجمو ػػػ  مػػػف الجلاػػػ: (0223الفخررررو ) -9

وتختلؼ هذ  الجلا ت ف  محتوي ته  وطرؽ التف  ؿ م   يف اإلفراد خالله  وتع لت 
ءؿ جلا  تنمي  مه رة أو أءار لدب المتدر يف ضمف ااتراتيجي ت مخطط له  ويتـ 

، نالفخػػػػرو. اختي رهػػػػ   مػػػػ  يػػػػتال ـ مػػػػع أهػػػػداؼ ال رنػػػػ مت الػػػػذك تػػػػـ اال تمػػػػ د  ليػػػػ 
1009 ،91) . 

 :نتعزيف اإلخزائي نهربنايح انتعهيًيا
ال  حاػ ف   ن  هػ  وتتءػوف هػذ  الػدروس مػف  ان  مجمو ػ  مػف الػدروس التػ  قػ ـ

( درا   ءؿ م  تتضمن  مف مقدم  وأمال  وتم ريف ومن قش  وواج  ت  يتي  وأنشط  41ن
تعليمي  مصمم  لةرض تنمي  الػذء   االجتمػ    والتػ  تػـ تط يقهػ   لػى طل ػ  الصػؼ 

 وؿ متواط.األ
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:  Social Intelligence :الذكاء االجتماعي -ثانثاا

 :عرفه كل من
 أنػػػػ  ماػػػػتوي ت التفػػػػ هـ والمشػػػػ  ر التػػػػ  (: Bogardus( )1967بوكرررراردوس ) -4

 ,Boyadus عػض.ن تفاػر ط يعػ  فهػـ األفػراد  عضػهـ مػع، يامعه  الفػرد األخػر

1967 , 71) 
  ع أنػػػػػػػػػػػػ  حاػػػػػػػػػػػػف التصػػػػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػػػػ  المواقػػػػػػػػػػػػؼ واألوضػػػػػػػػػػػػ: (0977عاقررررررررررررل ) -1

 (49، 1004، االجتم  ي .نال درك
 أن  القدرة  لى التءيؼ وحؿ المشءالت االجتم  ي  : (Sattler_ 1982ساتمر ) -9

 . (Sattler , 1982 , p.818ن. والقدرة  لى االاتقالؿ واالاتنت ج
 أنػػػػ  القػػػػدرة  لػػػػى أدراؾ العالقػػػػ ت االجتم  يػػػػ  وفهػػػػـ اآلخػػػػريف : (0988زهررررران ) -1

رؼ فػػػػ  المواقػػػػؼ االجتم  يػػػػ  يػػػػؤدك الػػػػى التوافػػػػؽ والتع مػػػػؿ معهػػػػـ وحاػػػػف التصػػػػ
 (111، 4699، نزهراف. االجتم    ونج ح الفرد ف  حي ت  االجتم  ي 

فهػػػـ النػػػ س أك فهػػػـ أفءػػػ رهـ واتج هػػػ تهـ ومشػػػ  رهـ وطػػػ عهـ : (0998سرررفيان ) -1
اػػفي ف ن الفهػػـ. ودوافعهػػـ والتعػػرؼ الاػػليـ فػػ  المواقػػؼ االجتم  يػػ   نػػ    لػػى هػػذا

4669 ،49) 
 التعريف اإلجرائي فهو: أما

درج ت ااػتج    أفػراد  ينػ  ال حػث  لػى أداة مقيػ س الػذء   االجتمػ    المعػد 
 لهذا الةرض.
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 انفصم انثاني
 اندراسات انسابقة

 .  دراسات عزبية -:أولا 
 . (1991دراسة اندياطي ) -1

هدفت الدراا  الى ءشؼ العالق   يف الذء   االجتمػ    وءفػ  ة التػدريس لػدب 
ومعرفػػ  العالقػػ   ػػػيف الجناػػيف فػػػ  ، ور المعلمػػيف مػػػف جمهوريػػ  مصػػر العر يػػػ طل ػػ  د

الػػذء   االجتمػػ    ولتحقيػػؽ هػػػذا الهػػدؼ ط ػػؽ مقيػػ س الػػػذء   االجتمػػ     لػػى  ينػػػ  
( ط ل ػ  مػف المعهػديف نالمعلمػػيف 16ن( ط ل ػػ   و14( ط لػب وط ل ػ  ن400نتتءػوف مػف 

هرت النت  ت وجود  الق   يف الذء   اظ، و عد مع لج  ال ي ن ت احص  ي    (والمعلم ت –
االجتم    وءف  ة التدريس لدب الطل   ذءورا  وان اػ   وءػذلؾ  ػدـ وجػود فػروؽ دالػ   ػيف 

 . الجنايف ف  الذء   االجتم   
 . (1994دراسة كزية ) -2

هدفت الدرااػ  الػى  نػ   مقيػ س مقػنف للػذء   االجتمػ    ولتحقيػؽ هػذا الهػدؼ 
وتػػـ ااػػتخراج ، ( فقػػرة ضػػمف اػػت  مجػػ الت499ال  لةػػ  نتمػػت صػػي ب  فقػػرات المقيػػ س 

( 990وط ؽ المقي س  لى ن، الصدؽ  طريق  تحليؿ المحتوب واالرت  ط  محؾ خ رج 
وتػػػـ ااػػػتخراج الا ػػػ ت  طريقػػػ  ا ػػػ دة االخت ػػػ ر ، ط ل ػػػ   وط ل ػػػ  مػػػف طل ػػػ  ج معػػػ   ةػػػداد

 . ريتش رداوف -  اتخداـ مع دل  ءودر
 . (1998دراسة سفياٌ ) -3

الى ءشؼ العالق   يف الػذء   االجتمػ    والتوافػؽ النفاػ  واالجتمػ    هدفت 
انػػ ث(  -العػػ ل ، الػواطو( وفقػػ   لمتةيػر الجػػنس نذءػورنوالفػروؽ فػ  الػػذء   االجتمػ    
ولتحقيؽ هذا الهدؼ ط ػؽ مقيػ س الػذء   االجتمػ    ، لدب طل   ج مع  تعز ف  اليمف

( ط ل ػ   وط ل ػ  مػف طل ػ  ج معػ  911 لػى  ينػ  مءونػ  مػف ن، المعد مف ق ػؿ ال  حػث
و عػػد مع لجػػ  ال ي نػػ ت   اػػتخداـ مع مػػؿ ارت ػػ ط ، ( ط ل ػػ 411( ط ل ػػ   و ن411تعػػز ن

 
 

   

 

أثر برنامج تعليمي في  
 تنمية الذكاء االجتماعي

 

 أ. م. د. حميد دالم خلف
 أبتدام عبدالحميد مجيد م.م.

 0202األول كانون (5) العدد

  324 

 

 جملة آداب الفراهيذي

اظهػػرت النتػػ  ت وجػػود  القػػ  دالػػ  ، ومع مػػؿ االرت ػػ ط الانػػ    وتحليػػؿ الت ػػ يف،  يراػػوف
ؽ دالػ  و ػدـ وجػود فػرو ، احص  ي    يف الذء   االجتم    والتوافػؽ النفاػ  واالجتمػ   

 . احص  ي   ف  الذء   االجتم    ت ع   لمتةير الجنس
 . (2001دراسة انبدري ) -4

هدفت الدراا  الى التعرؼ  لى ماتوب الذء   االجتم    لػدب طل ػ  المرحلػ  
اد ػ ، صػػن   ، تجػػ رك( فػػ  مرءػػز مح فظػػ  ،  لمػػ ناال داديػ  مػػف المػػدارس النه ريػػ  

، الذء   االجتم    و عػض ا عػ د الشخصػي  والتعرؼ  لى ط يع  العالق   يف، ال صرة
ولتحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ ط ػػػؽ مقيػػػ س الػػػذء   االجتمػػػ     لػػػى  ينػػػ  مػػػف الطل ػػػ  و عػػػد 
مع لجػػػػ  ال ي نػػػػ ت احصػػػػ  ي     اػػػػتخداـ مر ػػػػع ءػػػػ ك ومع مػػػػؿ ارت ػػػػ ط  يراػػػػوف ومع مػػػػؿ 

حلػػ  اظهػػرت النتػػ  ت تمتػع طل ػػ  المر ، االرت ػ ط الانػػ    واالخت ػ ر التػػ    وتحليػػؿ الت ػ يف
اال داديػػ   ػػذء   اجتمػػ    وءػػذلؾ وجػػود  القػػ   ػػيف الػػذء   االجتمػػ    و عػػض ا عػػ د 

 . الشخصي 
 .  دراسات اخنبية -:ثانياا 

 . (Foley et al, 1971دراسة فايل وآخزوٌ ) -1
هدفت الدراا  الػى التعػرؼ  لػى العالقػ   ػيف الػذء   العػ ـ والػذء   االجتمػ    

للػػػذء   العػػػ ـ واخت ػػػ ر جيلفػػػورد للػػػذء    Otis IQولتحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ ط ػػػؽ اخت ػػػ ر 
( و عػػػد 41، 9، 6( ط لػػػب وط ل ػػػ  مػػػف المراحػػػؿ ن900االجتمػػػ     لػػػى  ينػػػ  مػػػف ن

، مع لجػػ  ال ي نػػ ت احصػػ  ي   اظهػػرت النتػػ  ت اف الػػذء   االجتمػػ    يػػزداد  تقػػدـ العمػػر
وظهػػرت  القػػ   ػػيف الػػذء   ، وءػػذلؾ حصػػلت االنػػ ث  لػػى درجػػ ت ا لػػى مػػف الػػذءور

 . ـ والذء   االجتم   الع 
 . (Ford & Taisk, 1983دراسة فىرد وتاسك ) -2

ولتحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ تمػػػت ، هػػػدفت الدرااػػػ  الػػػى قيػػػ س الػػػذء ؿ  االجتمػػػ   
( فقػرة   اػلوب اخت ػ ر اختيػ ر مػف متعػدد وتضػمف 16صي ب  فقرات المقيػ س ال  لةػ  ن
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مل  وط ػؽ  لػى المقي س االث مج الت وااتخرج صػدؽ المقيػ س  طريقػ  الصػدؽ العػ 
 . ( ط ل    مف طالب المرحل  الا نوي  وااتخرج الا  ت وفؽ مع دل  الف ءرون  خ910ن
 . (Marlowe, 1986دراسة يارنى ) -3

هدفت الدراا  الى قي س الذء   االجتم    ولتحقيؽ هذا الهدؼ تمت صػي ب  
 س ار عػ  وتضمف المقي، فقرة   الوب اخت  ر مف متعدد( 494فقرات المقي س ال  لة  ن

( فػردا  449وط ػؽ المقيػ س  لػى ن، مج الت، وتحقػؽ الصػدؽ  طريقػ  الصػدؽ العػ مل 
 . ( ان 11 -49تراوحت ا م رهـ  يف ن

 .  مناقشة الدراسات السابقة
فػػػػػ  ضػػػػػو  ااػػػػػتعراض الدرااػػػػػ ت الاػػػػػ  ق  نالعر يػػػػػ  واالجن يػػػػػ ( التػػػػػ  تن ولػػػػػت 

 :مءف ا دا  المالحظ ت االتي ي، موضوع الذء   االجتم    ومق رنته    لدراا  الح لي 
ت  ينػػت اهػػداؼ الدرااػػ ت الاػػ  ق  التػػ  تػػـ  رضػػه  ومنهػػ  مػػ  ءػػ ف يهػػدؼ الػػى 

واشػػ رت درااػػ ت اخػػرب ، (4699( ودرااػػ  مػػ رلون4661 نػػ   مقػػ ييس ءدرااػػ  ءرمػػ  ن
( وءػػػذلؾ  القتػػػ  1004الػػػى التعػػػرؼ  لػػػى ماػػػتوب الػػػذء   العػػػ طف  ءدرااػػػ  ال ػػػدرك ن

ودراا  ف ل   (4669وافؽ النفا  واالجتم    ءدراا  افي ف ن متةيرات  ديدة ماؿ الت
 . ( وبيره  مف الدراا ت االخرب4696وآخروف ودراا  ءورنيؿ ن

إذ  لػػا الحػػد االدنػػى ، اف ابلػػب الدرااػػ ت الاػػ  ق  ت  ينػػت فيهػػ  ا ػػداد العينػػ ت
  ( وء ف الحجـ اال لى للعين4696( ط لب وط ل   ءم  ف  دراا  ءورنيؿ ن90للعين  ن

( امػػ  الدرااػػ  الح ليػػ  فءػػ ف  ػػدد 4661( ط لػػب وط ل ػػ  ءمػػ  فػػ  درااػػ  ءرمػػ  ن990ن
( ط ل ػػ   وط ل ػػ  يتن اػػب مػػع اال ػػداد الػػواردة فػػ  69افػػراد العينػػ  المختػػ رة والتػػ  ت لػػا ن

 . الدراا ت الا  ق 
امػػػ  فيمػػػ  يتعلػػػؽ  ػػػ دوات ال حػػػث والواػػػ  ؿ االحصػػػ  ي  والنتػػػ  ت ف نهػػػ  مت  ينػػػ  

 . ؼ األهداؼ واالطر النظري  المعتمدة ف  الدراا ت الا  ق وتختلؼ   ختال
 انفصم انثانث
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 حثــزاءات انبــإخ

 -إخزاءات انبحث:
يتضػػػمف هػػػذا الفصػػػؿ اإلجػػػرا ات المتمالػػػ  فػػػ  تحديػػػد مجتمػػػع ال حػػػث واختيػػػ ر 
العينػػػػ  وا ػػػػداد ادوات تتمتػػػػع  صػػػػفت  الصػػػػدؽ والا ػػػػ ت و ػػػػرض الواػػػػ  ؿ اإلحصػػػػ  ي  

 :ي ن ت وءم  يأت المن ا   لتحليؿ ال 
 -جمتًع انبحث: -:أول

تحػػػػدد مجتمػػػػػع ال حػػػػػث الحػػػػػ ل   طل ػػػػػ  الصػػػػػؼ األوؿ المتواػػػػػط مػػػػػف المرحلػػػػػ  
( ط ل    وط ل ػ  مػوز يف  لػى 1999المتواط  ف  مرءز مدين  تءريت وال  لا  ددهـ ن

مدراػ  لل نػ ت  (49( ط ل ػ   ون4919( مدراػ  لل نػيف ضػمت ن14( مدرا  منه  ن91ن
 . ل  ( ط 691ضمت ن

   -عينة انبحث:-:"ثانيا
اختيػػرت مدراػػت ف  طريقػػ   شػػوا ي  همػػ  ا نويػػ  خ لػػد  ػػف الوليػػد لل نػػيف وا نويػػ  
ال يػ ف لل نػػ ت وقػد تػػـ اختيػ ر شػػع تيف و شػءؿ  شػػوا   مػف ءػػال المدراػتيف المشػػمولتيف 

وفػ  ضػو  ذلػؾ ،   لتجر   لتءوف احداهم  مجمو   تجري ي  واألخرب مجمو ػ  ضػ  ط 
( ط ل ػػػ   وط ل ػػػ   شػػػوا ي   مػػػوز يف  لػػػى مجمػػػو تيف مجمو ػػػ  تجري يػػػ  69تػػػـ اختيػػػ ر ن

 ( ط ل    وط ل   ف  ءؿ مجمو  .19ومجمو   ض  ط   واقع ن
   Experimental Design-:انتصًيى انتدزيبي -ثانثا:

تػػػػػـ اال تمػػػػػ د  لػػػػػى تصػػػػػميـ المجمػػػػػو تيف المتءػػػػػ ف تيف ذات االخت ػػػػػ ر الق لػػػػػ  
 إنػػ ث( والا نيػػ  ضػػ  ط  -ذءػػورنك و ػػذلؾ تءونػػت مجمو تػػ ف أحػػداهم  تجري يػػ  وال عػػد

 . (4وءم  م يف ف  الجدوؿ ن إن ث( –ذءور ن
 (4جدوؿ ن
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 التصميـ التجري   الماتخدـ ف  ال حث
 قياس بعدي البرنامج قياس قبمي المجموعة
 التجريبية

 (إناث –)ذكور
الذكاء 
 االجتماعي

 المتغير)البرنامج التعميمي 
 المستقل(

 الذكاء االجتماعي

 الضابطة
 (إناث –)ذكور

الذكاء 
 الذكاء االجتماعي - االجتماعي

: تكافؤ اجملًىعات  :رابعاا
لةػػػػرض تط يػػػػؽ ال رنػػػػ مت التعليمػػػػ   لػػػػى المجمو ػػػػ  التجري يػػػػ  فقػػػػد تػػػػـ إجػػػػرا  

 –ذءػػور نوالمجمو ػػ  الضػػ  ط   (التءػػ فؤ لءػػؿ مػػف المجمو ػػ  التجري يػػ نذءور _ إنػػ ث
 -:  المتةيرات االتي إن ث( ف

 . العمر الزمني لمطمبة -0
 المستوى التعميمي لألب -0
 المستوى التعميمي لألم -3
 عمل األب -4
 عمل األم -5
 الذكاء -6
 الذكاء االجتماعي -7
 -:انعًز انزيني -1

تػػػػـ التحقيػػػػؽ مػػػػف تءػػػػ فؤ المجمػػػػو تيف التجري يػػػػ  والضػػػػ  ط  مػػػػف خػػػػالؿ اجػػػػرا  
إذ أظهػػرت ، (T-test ػػ ر التػػ    نالمق رنػػ   ػػيف االواػػ ط الحاػػ  ي  لهػػ    اػػتخداـ االخت

النت  ت  دـ وجود فروؽ دال   يف المجمػو تيف التجري يػ  والضػ  ط  حيػث  لةػت القيمػ  
(  نػػد ماػػتوب 4.69( وهػػ  أقػؿ مػػف القيمػػ  الت  يػ  الجدوليػػ  ن0.11الت  يػ  المحاػػو   ن

 و هذا تـ التء فؤ ف  هذا المتةير.، (0.01دالل  ن
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 :املستىي انتعهيًي نألب -2
التحقؽ مف تء فؤ المجمو تيف التجري ي  والض  ط    اتخداـ مر ع ء ك وقد تـ 

حيػػث  لةػت قيمػػ  مر ػع ءػػ ك ، اظهػرت النتػ  ت  ػػدـ وجػود فػػروؽ دالػ   ػػيف المجمػو تيف
(  نػػد ماػػتوب 46.91( وهػػ  اقػػؿ مػػف القيمػػ  الجدوليػػ  لمر ػػع ءػػ ك ن4.14المحاػػو   ن

 . (0.01دالل  ن
 املستىي انتعهيًي نألو: -3

قػػؽ مػػف تءػػ فؤ المجمػػو تيف التجري يػػ  والضػػ  ط    اػػتخداـ مر ػػع ءػػ ك تػػـ التح
وأظهػػرت النتػػ  ت  ػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػ  إحصػػ  ي    ػػيف المجمػػو تيف حيػػث  لةػػت قيمػػ  

( وهػػػ  اقػػػؿ مػػػف القيمػػػ  الجدوليػػػ  لمر ػػػع ءػػػ ك وال  لةػػػ  1.444مر ػػػع ءػػػ ك المحاػػػو   ن
 (. 0101ن(  ند ماتوب دالل  46.911ن
 :عًم األب -4

ؽ مػػف التءػػ فؤ  ػػيف المجمػػو تيف التجري يػػ  والضػػ  ط    اػػتخداـ مر ػػع تػػـ التحقػػ
مق رنػػػػ    لقيمػػػ  الجدوليػػػػ  وال  لةػػػػ   (6.16نءػػػ ك وء نػػػػت قيمػػػ  مر ػػػػع ءػػػػ ك المحاػػػو   

 . وء نت النت  ت بير دال  (46.91ن
 عًم األو: -5

التحقػػؽ مػػف التءػػ فؤ  ػػيف المجمػػو تيف فػػ  متةيػػر  مػػؿ األـ   اػػتخدـ مر ػػع  تػػـ
ت النت  ت  أن  ال توجد فروؽ دالػ  إحصػ  ي   ػيف المجمػو تيف التجري يػ  ء ك وقد أظهر 

( مق رنػػػ    لقيمػػػ  الجدوليػػػػ  49.99نوالضػػػ  ط  إذ  لةػػػت قيمػػػ  مر ػػػع ءػػػػ ك المحاػػػو   
   (. 0101ن(  ند ماتوب دالل  46.91ن وال  لة 

 انذكاء: -6
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قيمػػ  تػـ التحقػػؽ مػػف التءػ فؤ  ػػيف المجمػػو تيف التجري يػ  والضػػ  ط    اػػتخداـ ال
( وء نػػػػت 4.69( مق رنػػػػ    لقيمػػػػ  الجدوليػػػػ  ن0.90الت  يػػػػ  وء نػػػػت القيمػػػػ  المحاػػػػو   ن

 النت  ت بير دال .
 انذكاء الختًاعي: -7

تػػػػـ التحقػػػػؽ مػػػػف تءػػػػ فؤ المجمػػػػو تيف التجري يػػػػ  والضػػػػ  ط  مػػػػف خػػػػالؿ اجػػػػرا  
المق رنػػػ   ػػػيف االواػػػ ط الحاػػػ  ي  لهػػػ  فػػػ  االخت ػػػ ر الق لػػػ    اػػػتخداـ االخت ػػػ ر التػػػ    

( مق رن    لقيمػ  0.01حيث ء نت القيم  الت  ي  المحاو   وال  لة  ن. لعينتيف ماتقلتيف
 .  يف المجمو تيف ( و ينت النت  ت الى  دـ وجود فروؽ دال 4.69الجدولي  ال  لة  ن

 -:أدوات انبحث: خايساا 
 .  إعداد أداة لقياس الذكاء االجتماعي

مقيػػ س الػػذء   االجتمػػ    لطل ػػ  تػػـ تحديػػد مجػػ الت : تحديررد مجرراالت المقيرراس - أ
المرحلػػػػ  المتواػػػػط  فػػػػ  ضػػػػو  المقػػػػ ييس واألد يػػػػ ت الاػػػػ  ق  التػػػػ  اهتمػػػػت   نػػػػ   

 المق ييس ذات العالق  وا  داده  فقد حددت  االا  مج الت.
تـ إ ػداد فقػرات المقيػ س مػف خػالؿ الرجػوع إلػى المقػ ييس : اعداد فقرات المقياس - ب

فقرة  (19نوتـ صي ب  ، الذء   االجتم   واألد ي ت الا  ق  الت  تخص موضوع 
 .  صورته  التمهيدي  تضمنته  المج الت الاالث

تػػـ  ػػرض فقػػرات المقيػػ س  لػػى مجمو ػػ  مػػف المحءمػػيف : صرردق فقرررات المقيرراس - ج
المختصػػيف فػػ  العلػػـو التر ويػػ  والنفاػػي ، وتػػـ اال قػػ    لػػى الفقػػرات التػػ  حصػػلت 

 . ( فقرة1وتـ ااق ط ن، %( ف ءار90 لى نا   اتف ؽ ن
تـ تحليؿ فقرات المقي س مف خالؿ القي ـ   الجرا ات : التحميل االحصائي لمفقرات - د

 :االتي 
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ولتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ فقػػد تػػـ تط يػػؽ مقيػػ س : (فقرررات المقيرراس)القرروة التمييزيررة  -
 الػػػذء   االجتمػػػ     لػػػى  ينػػػ   شػػػوا ي  مػػػف طل ػػػ  الصػػػؼ األوؿ متواػػػط  لةػػػت

 :تم د  لى االو يف هم وتـ اال ، ط ل    وط ل   (100ن
وذلؾ  إيج د القوة التمييزي  لءؿ فقػرة مػف فقػرات  أسموب المجموعتين المتطرفتين: -4

لعينتػػػيف ماػػػػتقلتيف لمعرفػػػ  داللػػػػ   (T-testالمقيػػػ س   اػػػتعم ؿ االخت ػػػػ ر التػػػ    ن
الفػػروؽ  ػػيف إج  ػػ ت المجمػػو تيف العليػػ  والػػدني   لػػى ءػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػ س 

 . فقرات المقي س مميزةوت يف اف جميع 
 .(صدق الفقرات)عالقة الفقرة بالمجموع الكمي  -0

ولتحقيؽ ذلؾ تـ ااتخداـ مع مؿ ارت  ط  يراوف إليج د العالق  االرت  طي   يف 
وت ػػيف اف جميػػع الفقػػرات ، درجػػ  ءػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػ س والدرجػػ  الءليػػ  للمقيػػ س

 . دال  إحص  ي   
 .  الثبات -هر

ا  ت  طريق  التجز   النصفي  لمعرف  العالق   يف درج ت الطل ػ  تـ ااتخراج ال
ف لػػػػا مع مػػػػؿ االرت ػػػػ ط  ػػػػيف ،  لػػػػى الفقػػػػرات الفرديػػػػ  ودرجػػػػ تهـ  لػػػػى الفقػػػػرات الزوجيػػػػ 

 -Spearmanن ( و عػػد التصػػحيح   اػػتخداـ مع دلػػ  اػػ يرم ف  ػػراوف0.99النصػػفيف ن

Brown0.61(  لا مع مؿ الا  ت ن) . 
 . نمية الذكاء االجتماعيالبرنامج التعميمي لت -0

إل ػداد  رنػػ مت تعليمػ  لػػدب افػػراد المجمو ػ  التجري يػػ  فقػػد تػـ اختيػػ ر مءونػػ ت 
 . ال رن مت التعليم  لتحقيؽ أهداؼ ال حث
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 خطىات بناء انربنايح
 . هدؼ ال رن مت - أ

 . االاس العلمي  الت  ا تمده  ال رن مت - ب
 . انشط  ال رن مت - ج
 . المحتوب التعليم  لل رن مت - د
 ا داد دروس ال رن مت التعليم . -هػ
 . صدؽ ال رن مت - و

لتحقيؽ ذلؾ تـ  رض ال رن مت التعليم   لى  دد مف الخ را  المختصيف ف  
التر ي  و لـ النفس وقد حصؿ ال رن مت  لى اتف ؽ الخ را   لى صالحي  الػدروس  عػد 

 . االخذ   لتعديالت الت  قدمه  الخ را 
 . ليم التجر   االولي  لل رن مت التع - ز

تػػػـ تط يػػػؽ ال رنػػػ مت  لػػػى  ينػػػ  ال حػػػث االا اػػػي  لمعرفػػػ  الماػػػتوب المن اػػػب 
للدروس والوقت الالـز لتط يؽ ءؿ درس ومعرف  مدب ااػتيع ب الطل ػ  لػدرس ال رنػ مت 

 . ( دقيق 11وء ف تط يؽ الدرس الواحد ياتةرؽ ن، التعليم 
 . تطبيق االختبار البعدي

التعليمػػػ  لتنميػػػ  الػػػذء   االجتمػػػ    لطل ػػػ   عػػػد االنتهػػػ   مػػػف تط يػػػؽ ال رنػػػ مت 
المرحل  المتواط  تـ تط يػؽ االخت ػ ر ال عػدك لمقيػ س الػذء   االجتمػ    للمجمػو تيف 

انػػػػ ث( وتػػػػـ ااػػػػتخراج النتػػػػ  ت لمق رنتهػػػػ  مػػػػع درجػػػػ ت  –ذءػػػػور ن التجري يػػػػ  والضػػػػ  ط 
 . االخت  ر الق ل 

 -انىسائم اإلحصائية: -:سادساا 

 :حث باستخدام وسائل احصائية عديدة منهاتمت معالجة بيانات الب
 . مر ع ء ك -4
 . ( لعينتيف ماتقلتيفT. testاالخت  ر الت    ن -1

 . مع مؿ ارت  ط  يراوف -9
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 انفصم انزابع
 عزض اننتائح ويناقشتها

يتضػػػػمف هػػػػذا الفصػػػػؿ  رضػػػػ  لنتػػػػ  ت ال حػػػػث ومن قشػػػػته  فػػػػ  ضػػػػو  األهػػػػداؼ 
 -:و لى النحو اآلت  والفرضي ت ومق رنته  مع نت  ت الدراا ت الا  ق 

فيم  يتعلؽ   لهدؼ االوؿ الخ ص   ن   مقي س للذء   االجتم    فقد تحقؽ الهدؼ  -
 . مف خالؿ اإلجرا ات المت ع  ف  الفصؿ الا لث

امػػػ  فيمػػػ  يخػػػص الهػػػدؼ الاػػػ ن  المتعلػػػؽ   نػػػ    رنػػػ مت تعليمػػػ  فقػػػد تػػػـ تحقيػػػؽ هػػػذا  -
 الا لث.الهدؼ مف خالؿ اإلجرا ات الت  تـ  رضه  ف  الفصؿ 

ولةػػػرض تحقيػػػؽ الهػػػدؼ الا لػػػث المتعلػػػؽ  ػػػ ار ال رنػػػ مت التعليمػػػ  فػػػ  تنميػػػ  الػػػذء    -
إنػ ث( فقػد تػـ صػي ب  الفرضػي   –االجتم    لدب طل   المرحلػ  المتواػط  نذءػور 

 :االتي 
ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري متوسررط درجررات طمبررة المجموعررة )

 . الضابطة في الذكاء االجتماعي( التجريبية ومتوسط درجات طمبة المجموعة
 (t-testن للتحقػػػؽ مػػػف هػػػذ  الفرضػػػي  تمػػػت مع لجػػػ  ال ي نػػػ ت   الخت ػػػ ر التػػػ   

إنػػ ث(  –ذءػػور نإذ  لػػا متواػػط درجػػ ت طل ػػ  المجمو ػػ  التجري يػػ  . لعينتػػيف ماػػتقلتيف
( و لػػػػا متواػػػػط درجػػػػ ت طل ػػػػ  المجمو ػػػػػ  4.16(  ػػػػ نحراؼ معيػػػػ رك قػػػػدر  ن99.11ن

( و  اػػػػػتخداـ 4.99(  ػػػػػ نحراؼ معيػػػػػ رك قػػػػػدر  ن99.91إنػػػػػ ث( ن –ذءػػػػػور ن الضػػػػػ  ط 
( وهػ  أء ػر 1.91االخت  ر الت    لعينتيف ماتقلتيف وجد اف القيم  الت  يػ  المحاػو   ن

( لص لح المجمو ػ  التجري يػ  و ػذلؾ تػرفض 1.00مف القيم  الت  ي  الجدولي  وال  لة  ن
  متواػط درجػ ت طل ػ  المجمػو تيف الفرضي  الصفري  الق  ل   عدـ وجود فروؽ دالػ  فػ

و هذا يءوف ال رن مت ل  تأايرا  ء يرا  ف  المجمو   التجري ي  مػف ، التجري ي  والض  ط (ن
حيث اف المتعلـ يءوف دور  ايج  ي   فػ  العمليػ  التعليميػ  مػف خػالؿ فهػـ مشػ  ر الةيػر 
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وااػػلو   فػػ   وترجمتهػػ  وقي دتػػ  لجم  تػػ  وقدرتػػ  فػػ  ماػػ  دة زمال ػػ  فػػ  حػػؿ مشػػ ءلهـ
 . ( يوضح ذلؾ1التع مؿ الجيد معهـ والجدوؿ ن

 (1جدوؿ ن
نت  ت االخت  ر الت    لدالل  الفرؽ  يف متواط  درج ت المجمو تيف التجري ي  

 والض  ط  ف  الذء   االجتم   

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  المعياري

 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 لجدوليةا المحسوبة 1,57 36,55 بيةالتجري

 0,05 2,00 5,84 74 1,88 33,65 الضابطة

ام  فيم  يتعلؽ  تحقيؽ الهدؼ الرا ع الخ ص   لءشؼ  ػف دالالت الفػروؽ فػ  
ذءػػػور _ ن ااػػػر ال رنػػػ مت التعليمػػػ  فػػػ  تنميػػػ  الػػػذء   االجتمػػػ    وفقػػػ  لمتةيػػػر الجػػػنس

 :فقد تـ صي ب  الفرضي ت االتي (، إن ث
 زضية )أ(.انف

ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين متوسررررط درجررررات المجموعررررة )
التجريبية لمذكور في االختبار القبمري ومتوسرط درجرات المجموعرة التجريبيرة لمرذكور 

 في االختبار البعدي(
اذ ءػػػ ف متواػػػط درجػػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػػ  للػػػذءور  لػػػػى االخت ػػػ ر الق لػػػػ  

( و لػػا متواػػط درجػػ ت ذءػػور المجمو ػػ  1.969ن ػػ نحراؼ معيػػ رك قػػدر   (91.911ن
( 9.496(  ػػػػػػ نحراؼ معيػػػػػػ رك قػػػػػػدر  ن91.161التجري يػػػػػػ   لػػػػػػى االخت ػػػػػػ ر ال عػػػػػػدك ن

و  اػػػتخداـ االخت ػػػ ر التػػػ    لعينتػػػيف ماػػػتقلتيف وجػػػد اف القيمػػػ  الت  يػػػ  المحاػػػو   هػػػ  
(  نػػػد ماػػػتوب داللػػػ  1.091( وهػػػ  أء ػػػر مػػػف قيمػػػ  نت( الجدوليػػػ  وال  لةػػػ  ن1.11ن
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وهػػذا يػػدؿ  لػػى وجػػود فػػروؽ  ػػيف المتواػػطيف ولصػػ لح الػػذءور فػػ  االخت ػػ ر ، (0.01ن
 . (9ال عدك وءم  موضح ف  الجدوؿ ن

 (9جدوؿ ن
 ي يف متواط درج ت المجمو   التجري ي  ف  االخت  ريف الق ل  وال عدك/ ذءور

 االختبار المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

درجة  المعياري

 الحرية

 ئيةالقيمة التا
مستوى 

 التجريبية الداللة

 ذكور
 الجدولية المحسوبة 466.4 326625 قبلي

 التجريبية

 ذكور
 0605 26064 2645 23 .3614 2..3.6 بعدي

 انفزضية )ب(.
ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين متوسررررط درجررررات المجموعررررة )

تجريبيرة لإلنراث التجريبية لإلناث فري االختبرار القبمري ومتوسرط درجرات المجموعرة ال
 .(في االختبار البعدي

إذ ءػػػ ف متواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ  لإلنػػػ ث  لػػػى االخت ػػػ ر الق لػػػػ  
( و لػػػػػػا متواػػػػػػط درجػػػػػػ ت المجمو ػػػػػػ  9.111( و ػػػػػػ نحراؼ معيػػػػػػ رك قػػػػػػدر  ن99.109ن

( 9.490( و ػػ نحراؼ معيػػ رك قػػدر  ن91.491التجري يػ  لإلنػػ ث فػػ  االخت ػػ ر ال عػدك ن
وجػد اف القيمػ  الت  يػ  المحاػو   وال  لةػ  ، ر الت    لعينتيف ماتقلتيفو  اتخداـ االخت  

وهػػذا ، (0.01(  نػد ماػتوب داللػ  ن1.091( وهػ  أء ػر مػف القيمػ  الجدوليػػ  ن1.19ن
يدؿ  لى وجود فرؽ  يف المتواطيف ذو دالل  ولص لح المجمو   التجري ي  لإلن ث ف  

 ( يوضح ذلؾ.1والجدوؿ ن االخت  ر ال عدك
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 (1وؿ نجد
 ي يف متواط درج ت المجمو   التجري ي  ف  االخت  ريف الق ل  وال عدك لإلن ث

المجموعة
االختبار 
 

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

درجة الحرية
مستوى الداللة القيمة التائية 
 

 الجدولية المحسوبة 

 التجريبية
 إناث

 3,747  33,728 قبمي 
03  0,08 0,264 2,25 

 لتجريبيةا
 إناث

 3,032 37,067 بعدي 

 انفزضية )ج(.
)ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين متوسررررط درجررررات المجموعررررة 
التجريبية لمذكور في االختبار البعدي ومتوسرط درجرات المجموعرة التجريبيرة لالنراث 

 .(في االختبار البعدي
ت ػػػػ ر ال عػػػػدك إذ  لػػػػا متواػػػػط درجػػػػ ت المجمو ػػػػ  التجري يػػػػ  للػػػػذءور فػػػػ  االخ

( ف  حيف  لا متواط درج ت المجمو   9.496( و  نحراؼ معي رك قدر  ن91.161ن
( 9.490( و ػػ نحراؼ معيػػ رك قػػدر  ن91.491التجري يػ  لالنػػ ث فػػ  االخت ػػ ر ال عػدك ن

( وهػػػ  أقػػػؿ مػػػف 0.11و  اػػػتخداـ االخت ػػػ ر التػػػ    وجػػػد اف القيمػػػ  الت  يػػػ  المحاػػػو   ن
( وءمػػػػ  موضػػػػح فػػػػ  0.01(  ماػػػػتوب داللػػػػ  ن1.00ل  لةػػػػ  نالقيمػػػػ  الت  يػػػػ  الجدوليػػػػ  ا

 . (1الجدوؿ ن
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 (1جدوؿ ن
 إن ث(  -ي يف متواط درج ت المجمو   التجري ي  ف  االخت  ر ال عدك نذءورر

المجموعة
االختبار 
 

المتوسط الحسابي
 

 
االنحراف المعياري
 

درجة الحرية
مستوى الداللة القيمة التائية 
 

 ةالجدولي المحسوبة

 التجريبية
 ذكور

 3,089 37,790 بعدي 
46 2,05 0,22 2,25 

 التجريبية
 إناث

 3,032  37,067 بعدي 

أش رت النت  ت الى وجود فرؽ لـ يرقى لماتوب الدالل  اإلحص  ي   يف متواػط 
درجػػ ت المجمو ػػ  التجري يػػ  لإلنػػ ث ومتواػػط درجػػ ت المجمو ػػ  التجري يػػ  للػػذءور فػػ  

 .  الذء   االجتم  
وهذا يدؿ إلى تفوؽ الػذءور  لػى اإلنػ ث  فػ رؽ قليػؿ ممػ  يػدؿ  لػى وجػود أاػر 
نػػ ث( مػػف  لل رنػػ مت التعليمػػ   لػػى متةيػػر الجػػنس و  لتػػ ل  ااػػتف د أفػػراد العينػػ  نذءػػور وا 

 . دروس ال رن مت التعليم  مف خالؿ النت  ت الت  حصلوا  ليه 
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 انفصم اخلايس
 املقرتحات، الستنتاخات، انتىصيات

 الستنتاخات. -:أولا 
تتحػػدد ااػػتنت ج ت ال حػػوث التجري يػػ   نت  جهػػ  لػػذا فػػ ف اهػػـ االاػػتنت ج ت التػػ  

 :يمءف التوصؿ اليه  ف  هذا ال حث ه 
اف لل رن مت التعليمػ  الخػ ص   لمرحلػ  المتواػط  تػ ايرا  واضػح   فػ  تنميػ  الػذء    -0

فػ  زيػػ دة   ػؿحيػث اػ هـ  شػػءؿ ف ، االجتمػ    لػدب طل ػ  الصػػؼ االوؿ متواػط
 . درج  ذء  هـ االجتم    مق رن   درج ت المجمو   الض  ط 

  لربـ مف ت اير ال رنػ مت التعليمػ  فػ  الػذء   االجتمػ    للػذءور ءػ ف ا لػى ممػ   -0
اال اف الفػرؽ  ػيف المجمػو تيف التجػري يتيف للػذءور واالنػ ث ، هو  لي   ند االنػ ث

يمءػػػف االاػػػتنت ج اف ف  ليػػػ  هػػػذا لػػػـ يرقػػػى الػػػى ماػػػتوب الداللػػػ  االحصػػػ  ي  ممػػػ  
ويعػػػزب ذلػػػؾ الػػػى اف الطل ػػػ   (انػػػ ث -ذءػػػور نال رنػػػ مت لػػػـ تتػػػ ار  ع مػػػؿ الجػػػنس 

يعيشػػوف ضػػمف رقعػػ  جةرافيػػ  واحػػدة ويعػػ نوف نفػػس الظػػروؼ التػػ  يعيشػػه  طل ػػ  
 . المجمو تيف

 انتىصيات  -:ثانياا 
المءػػػػ ف امء نيػػػػ  ااػػػػتخداـ الػػػػذء   االجتمػػػػ    فػػػػ  انتقػػػػ   االفػػػػراد ووضػػػػعهـ فػػػػ   -0

 . المن اب
توجي  اال    وتو يتهـ   ت  ع اا ليب التنش   االجتم  ي  الت  مف ش نه  اف تنم   -0

الػػذء   االجتمػػ    واال تعػػ د  ػػف االاػػ ليب التػػ  تءػػوف معطلػػ  وذلػػؾ  ػػف طريػػؽ 
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ااػػػػػتام ر العطلػػػػػ  الصػػػػػيفي  لتطػػػػػوير قػػػػػدرات الطل ػػػػػ  ومػػػػػواه هـ ء ق مػػػػػ  دورات او 
 .  رامت الذء   اجتم    مخيم ت ءشفي  تتضمف ااتخداـ

والمشرفيف والمدرايف مػف مقيػ س الػذء   االجتمػ    مػف  امء ني  ااتف دة ال  حايف -3
 . خالؿ التحءـ  ميزات  وتط يقه   ملي   ام ـ الطل   لما  دتهـ ف  تنميت 

 . تصميـ  رامت تر وي  للطل   الذيف لديهـ ام ت بير مربو   اجتم  ي    -4

 -:املقرتحات -:ثانثاا 
 . جرا  دراا  للذء   االجتم     يف الطالب والط ل  ت ف  المرحل  اال تدا ي ا -0
اجػػرا  درااػػ  مق رنػػ   ػػيف الطل ػػ  االاػػوي   و ػػيف الطل ػػ  الػػذيف يعػػ نوف مػػف حػػ الت  -0

 . العوؽ ف  الذء   االجتم   

اجرا  دراا  حوؿ ااػر  رنػ مت تعليمػ  فػ  تنميػ  الػذء   االجتمػ    لػدب االطفػ ؿ  -3
 .  ج ت الخ ص ذوك االحتي

اجرا  دراا  مم ال  لل حػث الحػ ل  فػ  مح فظػ ت اخػرب وتشػمؿ شػرا ح اجتم  يػ   -4
 . اخرب
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 املصادر
اثررر برنررامج تعميمرري فرري الررتعمم ( 1009خ لػػدة   ػػد الوهػػ ب ااػػم  يؿ ن، ال جػػ رك -4

أطروحػػ  ، المررن م ذاتيررًا مررن من ررور زمررن المسررتقبل لرردى طمبررة جامعررة الموصررل
 ج مع  الموصؿ.، تر ي ءلي  ال، دءتورا  فلاف 

الررذكاء االجتمرراعي وعالقترره برربع  األبعرراد ( 1004ن ديػػ  ءػػريـ  ػػ مر ن، ال ػػدرك -1
أطروحػػػػ  دءتػػػػورا نبير ، األساسررررية لمشخصررررية لرررردى طمبررررة المرحمررررة اإلعداديررررة

 ج مع  ال صرة.، منشورة( ءلي  التر ي 

ك اثررر برنررامج ترردريبي لمهررارات اإلدرا( 1009جنػػ ف قحطػػ ف اػػرح ف ن ،التءريتػػ  -9
 را ل  م جاػتير، والتن يم في تنمية حل المشكالت لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

 نبير منشورة( ءلي  التر ي  ج مع  تءريت.
، 4ط، خدمرررة الجماعرررة، (4660احاػػػ ف محمػػػد و هيجػػػ  أحمػػد شػػػه ب ن، الحاػػف -1

 . مط  ع التعليـ وال حث العلم 
ل السرررموك اثرررر برنرررامج تعميمررري فررري تعررردي( 1001اػػػن   اػػػعدك شػػػيتن، حمػػػداف -1

را ل  م جاتير نبير منشػورة( ءليػ  ، الخرافي لدى طالبات معهد إعداد المعممات
 التر ي  ج مع  الموصؿ.

الررذكاء االجتمرراعي وقياسرره فرري الثقافررة ( 4691حاػػيف   ػػد العزيػػز ن، الػػدرين  -9
 ( قطر.91العدد ن، مجل  التر ي  ،العربية

الجتمرررراعي وعالقترررره الررررذكاء ا( 4664ف طمػػػػ    ػػػػد الاػػػػميع محمػػػػود ن، الػػػدم ط  -1
راػػ ل  م جاػػتيرنبير منشػػورة( ءليػػ  ، بكفرراءة الترردريس لرردى طمبررة دور المعممررين

 ج مع   يف شمس.، التر ي 
،  ػ لـ 1ط، الصحة النفسية والعرالج النفسري( 4699ح مد   د الاالـ ن، زهراف -9
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عالقتهررا الررذكاء االجتمرراعي والقرريم االجتماعيررة و ( 4669ن يػػؿ صػػ لح ن، اػػفي ف -6
أطروحػػ  دءتػػورا  ، الػػيمف، بررالتوافق النفسرري واالجتمرراعي لرردى طمبررة جامعررة تعررز

 ج مع   ةداد.، نبير منشورة( ءلي  التر ي  ا ف رشد
، 4ط ،الررذكاء سرريكولوجية الفررروق الفرديررة( 4691اػػليم ف الخضػػرك ن، الشػيخ -40

 الق هرة.، دار الاق ف  للط     والنشر
دار ق ػ   للط   ػ  ، ل عمرم الرنفس الحرديثأصرو( 1000فرج   ػد القػ در ن، ط  -44

 الق هرة.، والنشر والتوزيع
كيررف تنمرري ذكررايك وتزيررد مررن قرردراتك ( 1001احمػػد   ػػد الج ػػ رن،   ػػد الج ػػ ر -41

 . دار الطال ع للنشر والتوزيع والتصدير ،العقمية
فاعمية برنامج السهل في تنمية بع  مهرارات ( 1009  د الن صػر ن، الفخرو -49

مجلػ  ، لدى عينرة مرن الطمبرة المتفروقين عقميرًا وليرر المتفروقينالتفكير العميا 
 . 111، 41ان  ، ج مع  قطر، مرءز ال حوث التر وي 

بنررراء مقيررراس لمرررذكاء االجتمررراعي لررردى طمبرررة ( 4661صػػػف   ح يػػػب ن، ءرمػػػ  -41
 ا ف رشد ج مع   ةداد.، أطروح  م جاتير نبير منشورة( ءلي  التر ي  ،الجامعة

، مءت ػػػ  المجتمػػػع العر ػػػ  للنشػػػر 4ط، المراهقرررة( 1009محمػػػد اق ػػػ ؿ ن، محمػػود -41
 .  م ف، والتوزيع

الذكاء االجتماعي والوجداني والقررن الحرادي ( 1009ا راهيـ محمػد ن، المة زك -49
 الق هرة.، مءت   جزيرة الورد   لمنصورة، 4ط ، والعشرين
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 نظرية املعرفة عند لوك
 ن  حمد ناظم داودأ م. .م

          جامعةةةة كركةةةوك   كليةةةة ال مةةةري   
 ن

 اخلالصة
 حيفث تفرك، من اىم الفالسفف  االنجميفز (جون لوك)يعتبر الفيمسوف االنكميزي 

خاصفف  الفالسفففف  التجففريبيين مففن امثففا  جفففورج ، اثففرا كبيففرا امففس الفالسفففف  الالح ففين لففو
 .م وجون ستيوارت م  وبرتراند رس وديفيد ىيو  باركمي

خاصففف   فففي ، ويعتبفففر لفففوك او   يمسفففوف يطبفففج المفففنيل التجريبفففي  فففي الفمسفففف 
، ور ض نظري  اال كفار الفطريف  التفي كانفت سفايدة بفين الفالسفف ، مجا  نظري  المعر  

واكد ان الع ف  ، اصحاب ىذه النظري  و ند حججيم باسموب اممي دقيج (لوك)وناقش 
 مو كانت موجودة  يو لكفان محف  اجمفاع النفاس ،  يو ا كار من ىذا النوعالبشري ليس 

 .بما  ييم االطفا  والبمياء وال باي  المتوحش  ولكن الواقع يشير الس اكس ذلك
التجرب  المصدر الوحيد لممعر   وان الع   لحظ  والدتو صففح   (لوك)وااتبر 

ار مصفدرىا التجربف  ولفيس كمفا  كف  مفا لفدينا مفن ا كف، بيضاء ولفيس  يفو ايف  معمومفات
 .يذىب اصحاب المذىب الع مي بان الع   مزود با كار  طري 

مففن الفالسففف  الففذين تففاثروا بففالمنيل العممففي السففايد  ففي اصففره  (لففوك)ويعتبففر 
و ي .وحاو  تطبيج المنيل االست رايي  ي الفمسف  خاص   ي نظريتو  ي اص  المعر  

ات الثانوي  ومسال  الكميات وتحمي  المغ  وكذلك  ي التفرق  بين الصفات االولي  والصف
تحميفف  اال كففار وت سففيم اال كففار الففس بسففيط  ومركبفف  كفف  ذلففك يثبففت تففاثر لففوك بففالمنيل 

والففذي كففان سففايدا  ففي اصففره وكمففا طب ففو العممففاء امثففا   ففاليمو  (االسففت رايي)العممففي 
 .ونيوتن وبري 

ومعر ففف  االبحفففاث التفففي  فففي الفففس دراسففف  الع ففف  البشفففري اوال  (لفففوك)ول فففد دافففس 
وبعففد معر ففف  قفففدره ، واالبحففاث التفففي ال تسفففتطيع الع فف  ان يخفففوض بيفففا، امكانففو تناوليفففا

الع   وحدود المعر ف  البشفري  يسفنطيع االنسفان ان يسفعس لمحصفو  امفس المعر ف  وىفو 
 .مطمين بان جيوده ال تذىب ابثا
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سفففس مؤ  (John Locke( )2361- 2071)يعتبفففر الفيمسفففوف جفففون لفففوك 

 وجميففع الفالسففف  التجففريبيين امثففا  جففورج بففاركمي وديفيففد ىيففوم، (2)االنكميزيفف  التجريبيفف 
ويفدينون لفو ، وجون ستورات م  ووليم جفيمس وبرترانفد رسف  ي فرون بتفاثيره الكبيفر  فييم
 .(1)من حيث طري تو  ي تناو  مسال  نظري  المعر   ورد المعر   الس التجرب 

جديف   او  محاولف  (محاولف   في الفيفم البشفري)وك يعتبر المؤرخون ان كتاب ل
البشري   الس  يم المعر  ، واممي   ي مجا  نظري  المعر   حيث يسعس  ي ىذا الكتاب

قفد تنفاولوا  وتحمي  الفكر االنساني وتحديد طبيع  المعر   بر م ان الفالسف  الساب ين لو
بالجديفف     المعر فف  تميففزنظريفف  المعر فف  بالبحففث والدراسفف  اال ان بحففث لففوك  ففي نظريفف

 .(6)والعمج
 لنظري  اال كار الفطري  التي كانت مح  اجماع ادد كبيفر (لوك)ول د تصدى 

 .برىفان من الفالسف  والمفكرين وكانوا يعتبرونيا قضفي  مسفمم  ال تحتفاج الفس ن فاش وال
و نفففد  اال ان لفففوك ر فففض ذلفففك ونفففاقش مختمفففف حجفففل الفالسفففف  المؤيفففدين ليفففذه النظريففف 

 .س التي ت وم امييا نظريتيماالس
 وان ا ف  االنسفان صففح ، وااتبر ان ك  معمومات االنسان مصدرىا التجربف 

 .(1)بيضاء لحظ  والدتو وان ما  يو من معمومات وا كار مصدرىا التجرب 
 اىميففف  كبفففرى  فففي التفففاريف النفففو طبفففج الفمسفففف  التجريبيففف  امفففس (لفففوك)ولفمسفففف  

 وكففذلك طبففج المففنيل االسففت رايي ( ففي الفيففم البشففري محاولفف )نظريفف  المعر فف   ففي كتابففو 
  ي بحثو ان اص  المعر   البشري  بعكس الفالسفف  المدرسفيون الفذين كفانوا يسفتعممون

وكمفا  لذا ثار لوك امييم وطبفج المفنيل االسفت رايي، المنيل ال ياسي  ي نظري  المعر  
سفاادت  عوامف  التفيىو معروف ان لمنيل االسفت رايي مفنيل اممفي ويعتبفر مفن اىفم ال

 .(5)امس تطوير العمم الحديث
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 :امثففا  تطففور كبيففر  ففي مجففا  العمففم بفضفف  العممففاء (لففوك)ول ففد شففيد اصففر 
السففتخراج  بففالعمم الحففديث وسففعس (لففوك)لففذا تففاثر ،  ففاليمو ونيففوتن وبريفف  ... و يففرىم
ا كمفف –العصففور   الميمفف  االساسففي  لمفمسففف   ففي كفف ، النتففايل الفمسفففي  لمعمففم  ففي اصففره

 .(3)ىي استنتاج المضامين الفمسفي  لمعمم –يذىب الفالسف  التحميميون 
 نظرية املؼرفة ػند لوك

كيفف  ذلفك الن معر ف ، تعتبر نظري  المعر   من االقسام االساسي   ي الفمسفف 
نظريف   نعرف ؟. وقيم  ما نعرف وحدود معر تنا باالشياء كف  ذلفك تفدخ  ضفمن مجفا 

 .(0)  العممي  تدخ  كذلك  ي مجا  نظري  المعر  المعر  المعر   ب  ان ن د
ووسففايميا  " البحففث  ففي طبيعفف  المعر فف  واصففميا وقيمتيففا :ونظريفف  المعر فف  ىففي

والن ميفف   ىففي المعر فف  بصففورة اامفف  المعر فف  الع ميفف  :والم صففود بالمعر فف  (8)وحففدودىا "
ودىمفففا لكفففي وج وتتطمفففب المعر ففف  وجفففود انصفففرين ال بفففد مفففن، والعمميففف  والميتا يزي يففف 
العففارف والعنصففر  الشففخص العففارف او الففذات :العنصففر االو ، تصففبا المعر فف  ممكنفف 

 .(9)الثاني المعروف أي الذات والموضوع
امميف   او  من درسو نظري  المعر    ي العصر الحفديث دراسف  (لوك)ويعتبر 

ن  المعر فف  بسفف بفف  ان المؤرخففون يحففددون بدايفف  التفكيففر الحففديث  ففي نظريفف ، ومسففت م 
الفذي  (محاول   ي الفيم البشري)كتابو الرييسي  (لوك) م وىي السن  التي طبع 2397

اصفرا جديفدا  في  قضس لوك شطرا كبيرا من حياتو وىو يؤلف ىذا الكتاب والذي ا تتا
 .(27)مجا  نظري  المعر  
 الفففس دراسففف  حفففدود (محاولففف   فففي الفيفففم البشفففري) فففي بدايففف  كتابفففو  (دافففس )لفففوك

مفدى    ب  اكتساب المعر ف  يجفب معر ف ، اوال ثم اكتساب المعر   ثانيا المعر   البشري 
صالحيتو  ومعر  ، قدره الع   البشري امس الحصو  امس المعمومات التي يسعس الييا
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الفففس قيفففام  –كمفففا ذىفففب لفففوك  –امفففس اكتسفففاب المعر ففف  الصفففحيح  وبفففدون ذلفففك يفففؤدي 
 .المعر   البشري  امس اساس متصدع

 نفففو واصفففدقايو كفففانوا يجتمعفففون  فففي بيتفففو لبحفففث مشفففكالتالفففس ا (لفففوك)ويشفففير 
  الس انيم لم يكونوا –بعد محاوالت كثيرة  –المعر   والعمم ن ولكنيم سراان ما توصموا 

 امفففس الطريفففج السفففميم وان الطريفففج الفففس المعر ففف  الصفففحيح  تبفففدأ اوال مفففن دراسففف  حفففدود
ولكففن ، مؤىفف  لدراسففتياالمعر فف  وقففدرة الع فف  امففس اكتسففاب المعر فف  ونوايفف  المعففارف ال

يسفعس  ال يسعس لدراس  الع    ي ذاتو أي طبيع  الع ف  بف  دراسف  الع ف  انفدما (لوك)
الفس  ()لفوك لمحصو  امس المعر   أي مالحظف  العمميفات الع ميف  وامف  الع ف  ويفذىب

ان يففرى  انفو مففن المسفتحي  دراسفف  الع ف   ففي ذاتففو وان مفن يفعفف  ذلفك يشففبو مفن يحففاو 
حينففا مففن  ل ففد ربكنففا انفسففنا) :ي ففو  لففوك (22)(او  ان يففرى ا مففو بع مففوالنففو يحفف)اينيففو 

لفي بعفد  ثفم انفت، الدىر دون ان نخطو خطفوة واحفدة نحفو  حف  مفا حيرنفا مفن شفكوك
ىفففذه  ذلففك  كففرة ىففي اننففا نسففير امففس  يففر ىففدى وانففو كففان ينبغففي قبفف  البففدء  ففي مثفف 

ال  معالجتيففا والييمففااالبحففاث ان نختبففر قوتنففا لنففرى الي الموضففواات تصففما ا ولنففا ل
 .(21)(تصما

 رفض االفكار الفطرية
 سفففمبي يفففر ض  يفففو :الجانفففب االو ، ليفففا جفففانبين (لفففوك)نظريففف  المعر ففف  انفففد 

 والجانفففب االيجفففابي وي فففر  يفففو ان .اال كفففار الفطريففف  التفففي نفففادى بيفففا الفالسفففف  الع ميفففون
 .(26)التجرب  المصدر الوحيد لممعر  

تففففي توجففففد  ففففي الع فففف  البشففففري منففففذ لحظفففف  واال كففففار الفطريفففف  ىففففي اال كففففار ال
او ىففي ا كففار موجففودة  ففي الع فف  و يففر مسففتمدة مففن التجربفف  يسففمم جميفففع ، (21)الففوالدة

 :ولنظري  اال كار الفطري  صورة متعددة (25)وبمجرد من معر تيا الناس بصحتيا
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ىفففذه  ويفففرى ان االنسفففان قبففف  ان يفففاتي الفففس (ا الطفففون)وضفففعيا  :النظريةةةال اى لةةة  -2
  فففي ىفففذا العفففالم ادرك، يعفففيش  فففي العفففالم المثففف  بفففال جسفففم أي بروحفففوالفففدنيا كفففان 

الففس  االنسففان المبففادخ االخالقيفف  والجماليفف  والمعر يفف  ولكففن بعففد ان نففز  االنسففان
 نسفففس صفففور االشفففياء (جسفففم)واصفففبا لفففو بفففدن  (االمنفففا الفففذي نعفففيش  يفففو)العفففالم 

، كر افففالم المثففف المثاليففف  بتفففاثير الجسفففد اال انفففو انفففدما يفففرى االشفففياء الجزييففف  يتفففذ
 .(23) المعر   حسب ىذه النظري  تذكر وجي  ونسيان

يمتمفك  وحسب ىذه النظري   ان االنسان (ديكارت)والتي وضعيا  :النظريال الثانيال -1
واالنسان يسير ،  ي ا مو تصورات ومبادخ منط ي  واخالقي  وضعيا اهلل  ي ا مو

انفا )والكوجيتفو  رياضفي  ي حياتو حسب ىذه التصفورات مثف  المبفادخ المنط يف  وال
 .(20)والنفس البشري  (اهلل)و كرة الكاين الكام   (ا كر اذن انا موجود

وحسفففب ىفففذه النظريففف  ان الع ففف  يمتمفففك  (كفففانط)التفففي وضفففعيا  :النظريةةةال الثالثةةةال -6
وىففذه االشففكا  ال بميفف  مصففدرىا  (الزمففان والمكففان والم ففوالت)قبميفف  مثفف   تصففورات

 التجرب  وذلك الج  تنظيم التجربف  اذن المففاىيمالبشري الذي يفرضيا امس  الع  
 .(28)االساسي  ليست مصدرىا التجرب  ب  الع  

 اال كفففار الفطريففف  حسفففب مفففا يفففذىب اليفففو اصفففحاب ىفففذه النظريففف  :النظريةةةال الرا  ةةةال -1
 ابفففارة افففن ادراك مباشفففر لال كفففار واالشفففياء وال تشفففير ىفففذه اال كفففار شفففكوك النيفففا

 .(29)نبرىا واضح  بذاتيا وال تحتاج الس

وينت ففد  ويففر ض لففوك التسففميم بوجففود ا كففار ومبففادخ  طريفف   ففي الع فف  البشففري
امييمفا ويفنفد  اال كار الفطري  الفس نفواين لمفرد وي سم لوك، أصحاب ىذه النظري  بشدة

 -:كال ال سمين معا
وتكففون  وتشففم  المبففادخ المنط يفف  التففي ىففي اسففاس كفف  اسففتدال  :الم ةةا ا النظريةةال - أ

قففانون الذاتيفف  الففذي  وال تحتففاج الففس برىففان مثفف ، واضففح  بففذاتيا (المبففادخ المنط يفف )
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يكفففون او ال )ان الشفففيء  وقفففانون التنفففاقض والفففذي يفففنص (الشفففيء ىفففو ىفففو)ي فففر ان 
، محف  اجمفاع النفاس . ذىب الفالسف  الع ميون بان ىذه المبادخ  طري  النيفا(يكون

نففاس بففدلي  ان انففد جميففع ال ولكففن لففوك رد امففييم بففان ىففذه اال كففار ليسففت معرو فف 
انففو ليبففدو لففي شففييا متناقضففا حففين ) (لففوك)وي ففو   (17)االطفففا  والبميففاء ال يعر ونيففا

الن ىفذا ، وىفو  في نففس الوقفت  يفر مفدرك، اقو  ان ىناك شييا مطبواا  ي الع  
يعتبر اكثر من وجود ح ايج معين   في الع ف  بحيفث  الطبع ان كان يعتبر شييا  من

ا واايففا. لففذلك نجففد انففو مففن الصففعب امينففا ان نفيففم ان ويكففون بيفف ال بففد وان يففدركيا
والع فف   ففي نفففس الوقففت ال  –شففيء  ففي الع فف  مطبففوع  يففو او مفطففور  يكففون ىنففاك

اي لو كانت ىذه اال كار مطبواف   في الع ف  كدركيفا جميفع النفاس . (12)(يدركو ...
ر ليسفففت اذن ىفففذه اال كفففا، وبمفففا ان ىفففؤالء ال يفففدركونيا، بمفففا  فففييم االطففففا  والبميفففاء

 . طري 
ر فض المبفادخ  اال كار الفطري  النظريف  كفذلك (لوك)كما ر ض  :الم ا ا ال مميال - ب

الففس ان  (لففوك)وذىففب  الفطريفف  العمميفف  والتففي تشففم  االخففالج وال ففانون والضففمير
مففن شفعب الففس اخفر ومفيففوم الففدين  اذ يختمففف، االخفالج لففيس محف  اجمففاع النفاس
معرو   لدى الناس جميعا  رة اهلل ليستو ك  .(11)يختمف من شعب الس اخر كذلك

 مفو كفان مفا ، (16)ليس لفدييا  كفرة او تصفور افن وجفود اهلل بدلي  ان ىناك شعوب
 قفد ااطفس  كفرة افن ذاتفو سالمذىب الع مفي صفحيحا لكفان اهلل تعفال ي ولو اصحاب

 فففي  . وكفففذلك الضفففمير لفففيس  طريفففا(11)ووضفففعيا  فففي الع ففف  البشفففري كفكفففرة  طريففف 
واحففدا لففدى  لك الصففبا محفف  اجمففاع النففاس والصففبا مفيومففوالع فف   مففو كففان كففذ

 .شعب الس اخر جميع الناس ولكن الواقع يبين ان مفيوم الضمير يختمف من

 التجربة ػند لوك

 
 

   

 

 
 نظرية المعرفة عند لوك

 

 أحمد ناظم داود م.م.
 0202األول كانون (5) العدد

  213 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 (الكتففاب االو )نظريفف  اال كففار الفطريفف   ففي ال سففم االو   (لففوك)بعففد ان ىففاجم 
 يتو الجديدة  ي المعر  اصبا باالمكان طرح نظر  (محاول   ي الفيم البشري)من كتابو 

 من الكتاب المذكور.( ال سم الثاني) (الكتاب الثاني)وىذا ما  عمو  ي 
ومعمومات  ان التجرب  ىي مصدر الوحيد لك  ما لدينا من ا كار (لوك)ااتبر 

وافن طريفج ، لوحف  بيضفاء خاليف  مفن كف   كفر (انفد لحظف  الفوالدة) الع   اند البداي  
بيضفاء خاليف   لنففرض ان الع ف  صففح ) (لفوك)ي و   (15)رالتجرب  نحص  امس اال كا

والجفواب  من اي  كتابات ودون اي  ا كار ...  من اين حص  امس ك  مواد التفكير ؟.
 .(13)( في التجرب  ت وم ك  معر تنا ومنيا تستمد ...، من التجرب  :بكمم  واحدة

 ع فف بمعنففس أي شففيء يكففون موضففوع لم Ideaمصففطما الفكففرة  (لففوك)يسففتعم  
 وىنفاك مالحظف  ميمف  ىفي ان التجربف  المصفدر الوحيفد لممعر ف ، (10)يفكر  يو االنسان

بوجفود قفوة  (لفوك)ال يعنفي ذلفك ان الع ف  لفيس لديفو قابميف  ايجابيف  بف  ي فر  (لوك)اند 
 التركيفففب والم ارنففف  : طريففف   فففي الع ففف  مفففن خالليفففا يسفففتطيع ان ي فففوم بالعمميفففات التاليففف 

 .(18)والربط
 ار ػند لوكتكوين االفك

 المصففدر الوحيففد لممعر فف  البشففري  –كمففا سففبج ان شففرحنا  –التجربفف  انففد لففوك 
وال يمكففن ان نجففد شففيء  ففي ، وكفف  مففا لففدينا مففن ا كففار ترجففع  ففي النيايفف  الففس التجربفف 

 .(19)اال وكان موجودا من قب   ي المحسوسات أي  ي التجرب ، البشري الع  
 -:ترجع ال  مص رين  يذهب ل ك ال  ان كل افكارنا  م ارفنا

الحفواس  ىو ادراك الموضواات الخارجي  افن طريفج (:Sensation)اىحساس  -2
العظمفس مفن  والغالبيف  (أي ان الموضفواات الخارجيف )وبالتالي تنتل ا كار انيا 

او الموجففففودات  ا كارنففففا نحصفففف  امييففففا اففففن طريففففج تففففاثر حواسففففنا بالموضففففواات
)االبفففيض     كرتنفففا افففن المفففون مثففف مثففف، الخارجيففف  أي الموجفففودة  فففي خفففارج الع ففف 
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المحسوسفف  او  أي يزودنففا االحسففاس بالصفففات (واالصفففر واالحمففر واالخضففر ...
 .(67)الكيفيات وبذلك تكون لدينا  كرة انيا

تكففففوين  ان ادراك الع فففف  لعممياتففففو الخاصفففف  يففففؤدي الففففس (:Reflection)التامةةةةل  -1
واالرادة وجميفع    والمعر ف االدراك والتفكير والشك واالات اد واالستدال :ا كار مث 

التي حصف   او بعبارة اخرى ىو تام  الع    ي اال كار (62)ااما  الع   المختمف 
اففن طريففج  امييففا اففن طريففج الحففواس يففؤدي ذلففك الففس تكففوين ا كففار لففم تففرد الينففا

من ا كار  . ك  ما لدينا(61)النيا ناتج  ان تام  الع   لعممياتو الخاص ، الحواس
وال يمكن ان ، االحساس والتام  :طريج ىذين المصدرين ا كار حصمنا امييا ان

ي فو   (66)نجد  كرة واحدة  ي كف  معار نفا ومعموماتنفا ال ترتفد الفس الحفواس والتامف 
لمحففففس  وىففففذان المصففففدران االشففففياء الخارجيفففف  مففففن حيففففث ىففففي موضففففواات)لففففوك 

 ىففففي  ففففي الواقففففع .وامميففففات الع فففف  الداخميفففف  مففففن حيففففث ىففففي موضففففواات لمتفكيففففر
 .(61)(لذي يمكن ان يبدأ بو او يتوقف اميو تكوين اي   كرة...االساس ا

 انواع االفكار ػند لوك
 وال يمكفن ان ي فوم الع ف  بوظيفتفو، الفكرة ىي أي شيء يكون موضفوع لمتفكيفر

 ، لفذا نفرى ان لفوك يحمف (65)االساسي  بدون اال كار أي ان اال كار مادة امميف  التفكيفر
 -: كار من حيث تركيبيا الس نواينوي سم اال، اال كار تحميال دقي ا

 ىي اال كفار التفي نحصف  امييفا افن طريفج الحفواس :Simple اىفكار ال سيطال -2
ال  ، او ىفففي التفففي(63)بصفففورة بسفففيط  و يفففر ممتزجففف  مفففع  يرىفففا أي ىفففي منفصفففم 

. (60)تتكففففون اال مففففن  كففففرة واحففففدة أي ال يمكففففن تحميميففففا الففففس مففففا ىففففو ابسففففط منيففففا
انفدما نفرى  :ورة اكثر وضوحا نعطي المثا  التاليولتوضيا اال كار البسيط  بص

مجتمعف   (البيفاض والبفرودة والصفالب )قطعف  ثمفل  اننفا نفدرك الصففات المحسوسف  
 أي ان قطعففف  الفففثمل ىفففي بفففاردة وبيضفففاء (قطعففف  ثمفففل)او مترابطففف   فففي الموضفففوع 

 ولكفن ىفذه الصففات الحسفي  تصف  الفس ا منفا افن طريفج .وصمب   ي نفس الوقت
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  عن طريج حاس  البصر ندرك بياض الثما وان طريج .رة منفصم الحواس بصو 
الممفففس نفففدرك صفففالب  وبفففرودة الفففثمل وانفففدما تصففف  الصففففات الحسفففي  الفففس الع ففف  

مفا  يؤدي الس تكوين ا كار واضح  ومنفصفم  افن الصففات الحسفي  وىفي منفصم 
ك وبذل باال كار البسيط  أي ان الصفات الحسي  تؤثر امس الحواس (لوك)يسميو 

 .(68)يكّون الع   ا كار بسيط  ان الصفات الحسي 

  يقسم ل ك اىفكار ال سيطال ال  ار  ال ان اع
واحد  ا كار بسيط  نحص  امييا ان طريج حاس  واحدة أي صادرة ان احساس - أ

 .معين مث  المون واالصوات والصالب 
صففادرة اففن  ا كففار بسففيط  نحصفف  امييففا اففن طريففج اكثففر مففن حاسفف  واحففدة أي - ب

 .والسفففكون ا كارنفففا افففن المكفففان واالمتفففداد والشفففك  والحركففف  :تعفففددة مثففف حفففواس م
 .وتكوين ىذه اال كار البسيط  ان طريج حاستي الممس والبصر

 .االدراك والتفكير، الشيوة :ا كار بسيط  نحص  امييا ان طريج التام  مث  - ت

 الوجفود وال فوة :ا كار بسيط  نحص  امييا ان طريج االحساس والتام  معا مثف  - ث
 .(69)والوحدة

تركيب  :ىي التي يكونيا الع   من خال  العمميات الع مي  التالي  :اىفكار المرك ال -1
امفا  في ،  الع    ي اال كار البسيط  كفان سفمبيا، وم ارن  وتجريد اال كار البسيط 

يؤلففف  اال كففار المركبفف   الع فف  ايجففابي و عففا  ويففربط اال كففار  ففي اشففكا  مختمففف 
 ذىب لففوك الففس ان الع فف  ال يسففتطيع ان يبتكففر  كففرة بسففيط ، ويفف(17)ا كففار مركبفف 

 واحفدة كمفا ان االامفس لففيس لديفو  كفرة افن المففون ميمفا حفاو   مفن يسففتطيع ادراك
 .(12)المون

  تنقسم اىفكار المرك ال ال  ثالثال ان اع
 وىفي تفد  امفس صففات  يفر موجفودة بفذاتيا بف   في :ا كفار مركبف  افن االافراض - أ

نصفف  ا ال نجفد  في الطبيعف  شفيء بذاتفو يسفمس جمفا  بف  يرىا مث  الجما   اننف
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مففن اال كففار   الع فف  يحصفف  امففس ىففذا النففوع .(11)بففو االشففياء الجميمفف  مثفف  الزىففرة
افن العفدد  المركب  ان طريج اضا    كرة بسيط  واحدة اكثر مفن مفرة مثف   كرتنفا
افن طريفج  العشرين ينتل ان طريج اضا   الواحفد اشفرين مفرة او نحصف  امييفا

الجمففا  يففتم اففن  ركيففب مجموافف  مففن اال كففار البسففيط  المتنوافف  مثفف   كرتنففا اففنت
 .(16)والجسم طريج تركيب اال كار البسيط  ان طريج المون والشك 

وتوصفففف افففن  وىفففي تفففد  امفففس اشفففياء موجفففودة بفففذاتيا :ا كارمركبففف  افففن الجفففواىر - ب
جفففواىر  :وتوجفففد نوافففان مفففن اال كفففار المركبففف  افففن الجفففواىر (11)طريفففج االافففراض

او  مفففففردة مثفففف   كرتنففففا اففففن انسففففان او جففففواىر جمعيفففف  مثفففف   كرتنففففا اففففن الجففففيش
 .(15)االنسان

 (13)االشياء وىي اال كار التي تعبر ان العالقات بين :ا كار مركب  ان العالقات - ت
 كفففرة   الع ففف  يحصففف  امففس ىفففذا النفففوع مففن اال كفففار انفففدما ي ففارن بفففين (13)االشففياء

 .(10)واالصغر البوة واالكبربسيط  او مركب  وبين ا كار اخرى مث   كرة الزوج وا

 الصفات االولية والصفات الثانوية
 الصفففففات الموجففففودة  ففففي (محاولفففف   ففففي الفيففففم البشففففري)ينففففاقش لففففوك  ففففي كتابففففو 

 الموضواات الخارجي  وتكون مالزم  لمشيء والصففات الثانويف  التفي ال تعتبفر اساسفي 
 رجيفففف  الففففس، وتن سففففم الصفففففات مففففن حيففففث انطباقيففففا امففففس االشففففياء الخا(18) ففففي الشففففيء

 -:نواين
وىففي صفففات اساسففي   ففي االشففياء  :Primary Qualitiesالصةةتاا اى ليةةال  -2

 بحيث ال يمكن ان تنفص  ان االشياء ميما جرى من تغيرات امس، ليا ومالزم 
 ، وبعبفففارة اخففرى  فففي حالفف  الصففففات االوليفف  تتطفففابج اال كففار البسفففيط (19)االشففياء

وتشففم  الصفففات ، فات االشففياءالتففي حصففمنا امييففا اففن طريففج الحففواس وبففين صفف
الصففالب  واالمتففداد والشففك  والعففدد والحركفف  والسففكون ويحففاو  لففوك اثبففات  :االوليفف 
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 ين سفم أي :الصفات االولي  ال تنفص  ان االشياء ابدا ان طريج ىفذا المثفا  ان
موضففففوع مففففادي الففففس اجففففزاء صففففغيرة جففففدا  انففففو يالحففففظ ان الشففففيء احففففتفظ بففففنفس 

اذن المادة ميما قمنا بت سيميا  انيا  .(57)  اممي  الت سيمالتي يمتمكيا قب الصفات
وال ، بالصفات االولي  التي ىي  ي نظر لفوك مالزمف  لمشفيء واساسفي   يفو تحتفظ
أي اذا قسففمنا قطعفف  مفففن الحديففد الفففس ، تصففور الشفففيء بففدون ىففذه الصففففات يمكففن
لحديفد  اننفا نالحفظ ان االجفزاء احتفظفت بفنفس الصففات التفي كانفت قطعف  ا اجزاء

 .(52)وىكذا بالنسب  لجميع االشياء تمتمكيا
 وىففي صفففات  يففر اساسففي   ففي :Secondary Qualitiesالصةةتاا الثان يةةال  -1

 في  االشياء بحيث يمكن تصور وجودىا  ي االشفياء ويمكفن تصفور افدم وجودىفا
الثانوي   . اذن الصفات(51) يي  ير مالزم  لمشيء مث  الصفات االولي ، االشياء

تحففدث   ففي االجسففام او االشففياء وانمففا قففوة  ففي االجسففام او االشففياء ليسففت موجففودة
، االمتفففداد،  ينفففا احساسفففات افففن طريفففج صففففاتيا االوليففف  أي مفففن خفففال  الصفففالب 

واددىا وشفكميا  ان كتم  اجزاء النار والثمل). ي و  لوك (56)التحرك والعدد، الشك 
، و لفم تفدركياشفخص ا سفواء ادركتيفا حفواس أي، ىي صفات موجودة  ييا بالفعف 

ال ، والبيفاض او البفرودة لكفن الضفوء والحفرارة، النيا توجد  ي ىذا االجسام بالفع 
المففرض او االلففم موجففودا  ففي  تكففون صفففات موجففودة  ييففا بالفعفف  مثممففا ال يكففون

 اجعفف  العففين ال تففرى الضففوء او ، جففرد ىففذه الصفففات مففن االحسففاس، الغففذاء ذاتففو
واجع  المسان ال يتذوج واجع  االنف ال  صواتااللوان واجع  االذن ال تسمع اال

مففن حيففث انيففا ، والطعففوم واالنغففام واالصففوات يشففم وسففوف تجففد ان جميففع االلففوان
ااني الفس الحجفم والشفك  وحركف  ، وترتد الس امميا تتالشس وتختفي، ا كار جزيي 

 .(51)(اجزاييا

 انواع املؼرفة ػند لوك
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 .(55)ابج او االخففتالف  ففي ا كارنففاادراك اوجففو التطفف :يعففرف لففوك المعر فف  بانيففا
، ذلك اذا تم، أي ان المعر   تتم اند ادراك االنسان اوجو التشابو واالختالف  ي ا كاره

االخفتالف بفين  ولكفن انفدما ال تحفدث ادراك التشفابو او .حصف  االنسفان امفس المعر ف 
د خيفا  مجفر  اال كار الموجودة  ي الع ف   فان ذلفك ال تعتبفر معر ف   في نظفر لفوك وانمفا

متشففابيتين بفف   اننففا حففين نعففرف ان المففون االبففيض واالسففود ليسففتا)او ظففن ي ففو  لففوك 
ىفذا يعنفي اننفا ادركنفا  ج  فان 1وكذلك حين نعرف ان مجموع زوايفا المثمفث ، مختمفتين

التساوي او التشابو بين  كرتنا ان مجمفوع الزوايفا الفثالث  في المثمفث وبفين  كرتنفا افن 
او االخففتالف  اذن  عمميفف  المعر فف  ىففي ادراك التشففابو والتطففابج (53)(الففزاويتين ال ففايمتين

ال يففففتم بصففففورة  والتنففففاقض بففففين اال كففففار ان ادراك التشففففابو او االخففففتالف بففففين اال كففففار
 -:يحدث و ج ااتبارات ىي –كما ذىب لوك  –اشوايي  وانما 

وىفففو مبفففدأ ضفففروري  :Identity and Diversityا راك الذاتيةةةال  الت ةةةاين  -2
 ان او  شيء يجب ادراكو  ي اال كفار التفي ،  ي جميع العمميات الع مي  واساسي

 اففن طريففج الحففواس ىففو معر فف  ان  كففرة معينفف  ليسففت ىففي  كففرة اخففرى وانمففا اتتنففا
المفففون  أي ان تميفففز  كفففرة افففن  كفففرة اخفففرى  فففالمون االسفففود  يفففر .الفكفففرة ىفففي ىفففي

 .(50)... وىكذا االبيض والحديد  ير الذىب
، ىو تميز او ادراك العالقات التي تجمع بفين  كفرتين :Relativeا راك اىضافال  -1

امميففف   وتعتبفففر .واال كفففار قفففد تكفففون ا كفففارا افففن االافففراض او الجفففواىر او  يرىفففا
ادراك  االضففففا   ميمفففف  جففففدا  ففففي المعر فففف  وال يمكففففن ان نصفففف  الففففس معر فففف  بففففدون

 .(58)العالقات الموجودة بين اال كار

 Connection Co-Existence ofالتةةينف فةةف  جةة   الةةر ا ط الضةةر ريال  -6

Necessery: وىفففذا  .ىفففو ادراك تفففالزم او تفففرابط بفففين اال كفففار حفففو  موضفففوع مفففا
 االدراك يستعممو االنسان  ي معر   الجواىر ويعطي لفوك مثفا  بالفذىب النوع من
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 في  الذي ترتبط بو مجمواف  مفن الصففات ىفي المفون االصفغر والصفالب  والفذوبان
 .(59)ات تالزم  كرة الذىب  ي الع   البشري يذه الصف، الماء الممكي

وىفففي ادراك الوجفففود  :Real Existenceعالقةةةال اىفكةةةار  ةةةال ج   الحقيقةةةف  -1
أي معر فف  مففا ي ابفف  الفكففرة الموجففودة  ففي الع فف   ففي العففالم الخففارجي مثفف   الح ي ففي
 .(37)بوجود اهلل معر تنا

واع وتختمففف تن سففم المعر فف  انففد لففوك الففس ثالثفف  انفف :انةة اع الم رفةةال عنةة  لةة ك
 :الي ين  ي ك  معر   باختالف الطري   التي يحص  االنسان امييا درج 

والتفي  –الواضفح  بفذاتيا  –ىي المعر   البديييف   :Intuitionالم رفال الح سيال  -2
الففس برىففان  ففاكبيض  يففر االسففود والمثمففث  يففر المربففع واالنسففان  يففر  ال تحتففاج
واصفففغر مفففن العفففدد  (1)مفففن العفففدد  اكبفففر (5)و فففي الرياضفففيات  العفففدد ، الحيفففوان

 (32)وذىففب لففوك الففس ان جميففع معار نففا تعتمففد امففس ىففذا النففوع مففن المعر فف  (27)
 كرتين  ابارة ان ادراك االختالف او التوا ج بين –كما شرحنا ساب ا  –والمعر   

بصفورة مباشفرة  لذا  المعر   الحدسفي  ىفي ادراك االخفتالف او التوا فج بفين  كفرتين
 .(31)اي   كرة اخرى وبدون تدخ 

ىففي ادراك اخففتالف او  :Demonstrative Knowledgeالم رفةةال  ال رهةةان  -1
بين  كرتين يتوسط  كرة او ا كفار اخفرى ال يصف  الفس الع ف  الفس ىفذا النفوع  توا ج

الم ارن   المعر   بطري   مباشرة مث  المعر   الحدسي  ب  ان طريج توسط او من
وسفمس لفوك ىفذه العمميف   العالقف  بفين الفكفرتينبا كار اخرى تكشفف لنفا الصفم  او 

العالقف  بفين زوايفا المثمففث  مفثال يتطمفب معر ف  Reasoning (التع ف )باالسفتدال  
زوايففففا المثمففففث مففففن جيفففف   وبففففين زاويتففففين قففففايمتين االسففففتعان  بزوايففففا اخففففرى تسففففاوي

 والمعر   (36)العالق  بينيما وتساوي زاويتين قايمتين من جي  اخرى وبذلك تنكشف
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ادراك االتفاج او االختالف بين  كفرتين  بالبرىان تعتمد امس المعر   بالحدس الن
 .(31)ال يتم اال ان طريج الحدس ان طريج االستعان  با كار اخرى

االشفففففياء )وىفففففي المعر ففففف  التفففففي لففففدينا افففففن االشفففففياء الواقعيففففف   :الم رفةةةةةال الحسةةةةةيال -6
ىففي خففارج الع فف   والمعر فف  الحسففي  تعتمففد امففس الموجففودات التففي (35)(المحسوسفف 

بعكفففس المعر ففف  الحدسفففي  والبرىانيففف  المتفففين نحصففف  امييمفففا افففن طريففففج  البشفففري
ال ي ف   (لفوك). والمعر ف  الحسفي   في نظفر (33)وتامف  الع ف  ال كفاره امميات الع  

الفس  ونص  افن طريفج ىفذه المعر ف  المعر   الحدسي  والمعر   البرىاني  ي ينو ان
 .(30)وجود العالم الخارجي

 املؼرفة البشريةحدود 
النياييف   ليست المعر   اند لفوك معر ف  بالطبيعف  الح ي يف  لالشفياء او الطبيعف 

 لفففذا  المعر ففف ، بففف  مجفففرد ادراك االتففففاج او االخفففتالف بفففين اال كفففار، لالشفففياء وماىيتيفففا
 البشفري  ال يمكففن ان تمتفد الففس مفا وراء ا كارنففا بفف  قفد ال تشففم  جميفع ا كارنففا الموجففودة

  المعر فف  اذن م يففدة ليففا حففدود ال يمكففن تجاوزىففا ويمكففن ان نشففرح .البشففري ففي الع فف  
 -:باالتي –كما وضحيا لوك  –حدود المعر   

معر   االنسان م يدة باال كار التي يحص  امييفا افن طريفج التجربف   المعر ف  ال  -2
 .(38)يمكن تجاوز نطاج ا كار االنسان

 الخفففتالف بفففين اال كفففار بواسفففط معر ففف  االنسفففان م تصفففرة امفففس ادراك االتففففاج او ا -1
 .(39)الحدس والبرىان والحس  ال يمكن تجاوز حدود ىذه المعر   ابدا

 ال يمكن ادراك التشابو واالختالف بين جميع اال كفار الموجفودة  في الع ف  البشفري -6
 اففن طريففج الحففدس   ففط بفف  ال يمكففن معر فف  جميففع اال كففار اففن طريففج المعر ففف 

ر امفففس المعر ففف  الحدسفففي  النيفففا ال تشفففم  امفففس أي ال يمكفففن االقتصفففا .البرىانيففف 
 .(07)ا كارنا جميع
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 قد ال يستطيع الع   ان يدرك التشابو او االخفتالف مفا بفين اال كفار الموجفودة  يفو -1
افففن طريففففج الحفففدس والبرىففففان وذلفففك الننففففا قففففد ال نجفففد ا كففففار وسفففيط  تففففربط بففففين 

 .(02) كرتين

تجفاوز  مام الحفواس وال يمكفنالمعر   الحسي  تكون م تصرة امس االشياء الماثم  ا -5
الحسفي  اضفيج مفن  المعر ف  (لفوك)لفذا يعتبفر  .نطاج االشياء الماثم  امام الحفواس

 .(01)المعر   الحدسي  والبرىاني 

 تاثري فلسفة لوك
سففواء ، ي ففاس اىميفف  كفف   يمسففوف بففاالثر الففذي يتركففو امففس الفالسففف  االخففرين

 التفاثير، م صود من كمم  التاثير ىنفاوليس ال، ااصروه او الذين جاءوا من بعده الذين
امفف   الففذي جعفف  االخيففر يكمفف  (ا الطففون)امففس تمميففذه  (سفف راط)االيجففابي   ففط مثفف  

، الفمسففف  ويسففير امففس نيجففو  ففي معالجفف  مشففكالت، ويكمفف  طروحاتففو الفمسفففي ، اسففتاذه
الفيمسففوف امففس  وانمففا يشففتم  التففاثير امففس التففاثير العكسففي الففذي ي ففوم امففس معارضفف 

ادى الس ان يثور االخيفر  مث  تاثير السو سطايين امس س راط، ات  يمسوف اخرتوجي
ان مفففن اىفففم العوامففف  التفففي  لفففذا يعتبفففر المؤرخفففون، امفففييم وامفففس مفففنيجيم  فففي الفمسفففف 

ور بف  سف راط امفس دحفض  ساادت امس طوىر  مسف  س راط ىي  مسف  السو سفطايين
التفففففاثير )المفففففذين ذكرناىمفففففا  بينوال ي تصفففففر التفففففاثير امفففففس الجفففففان .طروحفففففاتيم الفمسففففففي 

الجمففع بففين  مسفففين  بفف  يشففم  كففذلك االتجففاه الففي يحففاو  (االيجففابي والتففاثير العكسففي
التجريبي الذي يمثمو  والتو يج بينيما مث  محاول  كانط الذي حاو  التو يج بين االتجاه

ىذا المعيار واذا طب نا ، وليبنز لوك وباركمي وىيوم واالتجاه الع مي الذي يمثمو ديكارت
وىففي ان تففاثير لففوك كففان اظيمففا امففس  امففس  مسففف  لففوك  اننففا سففوف نصفف  الففس نتيجفف 

معارضففين لففو وبنففوا  مسفففتيم وىففم يحففاولون  سففواء كففانوا، الفالسففف   ففي العصففر الحففديث
الففذين حففاولوا توسففيع نظففاج الفمسففف  التجريبيفف  التففي  الففرد اميففو مثفف  ليبنففز او الفالسففف 
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او الفالسف  الذين حفاولوا التو يفج بفين ، حات لوك التجريبي اسسيا لوك أي توسيع طرو 
الع ميففف  مثففف  كفففانظ الفففذي كفففان ذو نزاففف    مسفففف  لفففوك التجريبيففف  و مسفففف  ديكفففارت وليبنفففز
السفير  في الفمسفف  بفدون ان ياخفذ بنظفر  ا مي  ولكن تاثير ديفد ىيوم جعمفو ال يسفتطيع

مختصفففففر كففففف  ىفففففذه  وسفففففوف نعفففففرض بشفففففك  االاتبفففففار طروحفففففات الفمسفففففف  التجريبيففففف 
 .(06)االتجاىات

كما  –يعتبر لوك مؤسس الفمسف  التجريبي   :تاثير ل ك عم  التالستال التجري يين -2
لففذا كففان ، وامففام المففذىب الحسففي كمففا يسففميو االسففتاذ يوسففف كففرم –ذكرنففا سففاب ا 

بفمسفف  لففوك  الففذي تفاثر (كونفدياك)الفيمسفوف الفرنسفي  :تفاثيره كبيفرا امفس الفالسففف 
انفو ذىفب الفس  اال (م الف   في اصف  المعر ف  االنسفاني )خاص   ي كتابو التجريبي  

أي دور لمع ف   ابعد من لوك  في تطبيفج الفمسفف  التجريبيف  امفس المعر ف    فد انكفر
دور الع فففف  سففففمبي   فففي المعر فففف  وااتبففففر االحسفففاس المصففففدر الوحيففففد لممعر ففف  وان

اال كففار وتكففوين  بففين بعكففس لففوك الففذي ااطففس دور لمع فف   ففي التركيففب والم ارنفف 
الفيمسوف ب  يمكن ذكفر  السفف   وال ي تصر تاثير لوك امس ىذا، اال كار المركب 

 .(01)وجون ستيوارت م  واخرين اخرين مث  ىيوم وباركمي ورس  ووليم جيمس
 كانففت لفمسففف  لففوك التجريبيفف  دورا ميمففا  ففي نشففاة  مسففف  ليبنفففز :التةةاثير ال كسةةف -1

 وك التجريبففففي الففففذي رد المعر فففف  البشففففري  كميففففاالع ميفففف  ولكففففن كففففرد  عفففف  التجففففاه لفففف
ان    ففد ذىففب ليبنففز الففس ان جميففع اال كففار ومعففارف االنسففان  طريفف  اال، التجربفف 

بيفففا اال  وجفففود ىفففذه اال كفففار تكفففون بصفففورة ال شفففعوري  او قبففف  الشفففعوري  ال نحفففس
مرحمففف  ال  وذلفففك الن المعر ففف  انفففد لينففز يبفففدأ مفففن، انففدما يتطفففور ادراكنفففا لالشففياء

 .المعر فف  ري  وصففوال الففس المرحمفف  الحدسففي  التففي ىففي  ففي نظففره اامففس مراحفف شففعو 
ارسفطو انفو ال  واارض ك  مفا قالفو لفوك بتفاثير .وىذا كمو يعارض طروحات لوك
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انفففو الشفففيء  شففيء  فففي الع ففف  مفففا لفففم يكفففن مفففن قبففف   فففي الحفففس واكفففد ان الصفففحيا
 .(05)موجود  ي الع   ما ادا الع   نفسو

 حفاو  كفانط التو يفج بفين النزاف  التجريبيف  والنزاف  :نطتاثير لة ك عمة  فمسةتال كةا -6
 الع مي  مثممفا حفاو  لفوك التو يفج بفين النزاف  الماديف  الحسفي  انفد ىفويز وجسفندي

نظريفف   ول ففد بحففث كففانط مثفف  لففوك  ففي .وبففين االتجففاه الع مففي انففد ديكففارت وليبنففز
التجربفف   ورالمعر فف  واصفف  المعر فف  وحففدود المعر فف  اال انيمففا اختمفففا  ففي تحديففد د

الحسفي   بينيما قرر لوك ان التجرب  اساس المعر     د قرر كفانط ان االنطباافات
 ي م فوالت  ال يمكن ااتبارىا معر   بدون ان تدخ  الس الع   الذي بدوره ينظميا

ينظميفففا  فففي الزمفففان  التفففي ىفففي اشفففكا  قبميففف  موجفففودة  فففي الع ففف  البشفففري وكفففذلك
ىنفاك معر ف  ال بفد ان   مكي تكون،   البشري والمكان المذين ىما صوتين لمحساسي

واكفد كفانط بفان  .الع ميف  تنتظم االنطبااات الحسي   في الزمفان والمكفان والم فوالت
ولكفففن بتفففاثير ، معر ففف  الع ففف  يممفففك ا كفففار قبميففف  بفففدونيا ال يمكفففن ان تكفففون ىنفففاك

 .(03)المدرس  التجريبي  قا  بدون التجرب  تكون المعر    ار  

 ؼرفة ػند لوكنقد نظرية امل
، تعرض نظري  لوك  ي المعر   الس كثير من الن د الذي وجيو  السف  كثيرين

امففس  لففذا سففوف ن تصففر، وال يمكففن  ففي ىففذا البحففث ان نففذكر كفف  مففا قيفف  بيففذا الصففدد
 لفففوك  فففي مسفففال  وجفففود اال كفففار Cousionانت فففد كفففوزان  .ذكفففر بعفففض الن فففاط الميمففف 

اممي  الن  ناقش  وجود اال كار الفطري  لم تكنالفطري  واكد امس ان طري   لوك  ي م
يعر ففون ىففذه  مففن الصففعب ان نحصفف  امففس معمومففات حففو  اذ كففان االطفففا  والبميففاء

ويؤكففد كففوزان بففان ، اذ ال توجففد طري فف  تمكننففا مففن معر فف  ذلففك، اال كففار او ال يعر ونيففا
محسوسفف  ليففم  ففي اشففكا   االطفففا  والبميففاء يعر ففون اال كففار الفطريفف  بشففرط ان تعففرض
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الفطريف   في الع ف  البشفري واكفد ان  وبفر م ان لفوك ر فض اال كفار .(00)تناسفب ا ميفتيم
يعود الس اقرار وجود بعفض اال كفار الفطريف   الع   ال يعرف سوى ا كاره الس اننا نجده

مطبواف   في الع ف  البشفري مثف  وجفود اهلل والفنفس ووجفود   ي الع ف  البشفري أي ا كفار
ااتبففر المؤرخففون موقففف لففوك مففن مسففال  ارقفف  الفففرد مففن وجففود و . (08)العففالم الخففارجي
 اذ انو ي رر بان االنسان ال يعرف سوى ا كفاره، يتسع بالتناقض والتردد العالم الخارجي

ولكنففو  التففي قففد ال تكففون متطاب فف  لالشففياء الخارجيفف  أي االشففياء كمففا ىففي  ففي الطبيعفف 
امفس الحفواس  ماديف  ىفي التفي تفوثريعود  ي رر بان الموجودات الخارجي  او االشفياء ال

 .(09)وبذلك تنشأ المعر  
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 اهلوامش
                                                      

برترانفففد رسففف ، تفففاريف الفمسفففف  الغربيففف ، الكتفففاب الثالفففث: ترجمففف : د. محمفففد  تحفففي  (2)
 .208الشنيطي )مصر: مكتب  مصر، د.ت( ص 

ي تفاريف الفمسفف  المعاصفرة )مصفر: الدكتور: ىاني يحيس نصري، داوة لمدخو   ف (1)
 .202المؤسس  الجامعي  لمدراسات، د.ت( ص 

 .20( ص 2931ازمي اسالم، جون لوك )مصر: دار المعرف،  (6)

و  ديورانفت، قصف  الفمسففف ، ترجمف : د.  فتا اهلل محمففد المشعشفع )بيفروت: مكتبفف   (1)
 .617 – 629( ص 2901المعارف، 

 .28-20سابج، ص  ازمي اسالم، جون لوك، مرجع (5)

الففدكتور: زكففي نجيففب محمففود، حيففاة الفكففر  ففي العففالم الجديففد، الطبعفف  الثالثفف  )دار  (3)
 .21( ص 2981الشؤون، 

الففدكتور: ابففدالرحمن بففدوي، مففدخ  جديففد الففس الفمسففف ، الطبعفف  الثالثفف  )الكويففت،  (0)
 .38-30( ص 2909وكال  المطبواات، 

فمسفففففي، الجففففزء الثففففاني )بيففففروت، دار الكتففففاب الففففدكتور: جميفففف  صففففميبا، المعجففففم ال (8)
 .108( ص 2902المبناني، 

الدكتور: محمد ثابت الفندي، مع الفيمسوف )بيفروت، دار النيضف  العربيف ، د.ت(  (9)
 .269ص 

ىنترميفففد، الفمسفففف  انواايفففا ومشفففكالتيا، ترجمففف : د.  فففؤاد زكريفففا، الطبعففف  الثانيففف   (27)
 .205( ص 2905 )ال اىرة، نيويورك: مؤسس   رانكمين،
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الدكتور: زكي نجيب محمود والدكتور احمد امين، قص  الفمسفف  الحديثف ، الجفزء  (22)
 .171( ص2963لتاليف والترجم  والنشر، االو  )ال اىرة، مطبع  لجن  ا

 .1761المرجع السابج، ص  (21)
الففففدكتور ابففففراىيم مصففففطفس ابففففراىيم، الفمسففففف  الحديثفففف  مففففن ديكففففارت الففففس ىيففففوم  (26)

 .159ندري : دار الو اء لدينا الطباا  والنشر( ص)االسك

الدكتور: ابدالرحمن بدوي، موسوا  الفمسف ، الجزء الثاني )ايفران: ذوي ال ربفس،  (21)
 .606د.ت( ص 

الدكتور: محمد  تحفي الشفنيطي، المعر ف  )ال فاىرة: دار الكتفب لمطبااف  والنشفر،  (25)
 .227( ص2982

يم، الفمسفففف  الحديثففف  مفففن ديكفففارت الفففس ىيفففوم، الفففدكتور: ابفففراىيم مصفففطفس ابفففراى (23)
 .159-158سابج، ص

 .159المرجع السابج، ص  (20)

 .137المرجع السابج،  (28)

 .137المرجع السابج، ص  (29)

الدكتور: كريم متي، الفمسف  الحديث : ارض ن فدي )بيفروت: دار الكتفاب الجديفد  (17)
 م(. 1772المتحدة، 

 .17رجع سابج، ص ازمي اسالم، جون لوك، م (12)

)مصففففر: دار المعففففارف، د.ت( ص  5يوسففففف كففففرم، تففففاريف الفمسففففف  الحديثفففف ، ط (11)
215-213. 

 .601الدكتور: ابدالرحمن بدوي، موسوا  الفمسف ، المرجع السابج، ص  (16)
 .215يوسف كرم، تاريف الفمسف  الحديث ، المرجع السابج، ص  (11)
 .601رجع السابج، ص ابدالرحمن بدوي، موسوا  الفمسف ، الم (15)
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 .253الدكتور: كريم متس، الفمسف  الحديث ، المرجع السابج، ص (13)

 .253المرجع السابج، ص (10)

 .259يوسف كرم، تاريف الفمسف  الحديث ، المرجع السابج، ص  (18)

الففففدكتور: يحيففففس ىويففففدي، قصفففف  الفمسففففف  الغربيفففف ، )ال ففففاىرة، دار الث ا فففف  لمنشففففر  (19)
 .32( ص 2996والتوزيع، 

 .601الدكتور: ابدالرحمن بدوي، موسوا  الفمسف ، مرجع سابج، ص  (67)

 .250الدكتور: كريم متس الفمسف  الحديث ، مرجع سابج، ص  (62)

 .222-227الدكتور: محمد  تحي الشنيطي، المعر  ، مرجع سابج، ص (61)
 .601الدكتور: ابدالرحمن بدوي، موسوا  الفمسف ، مرجع سابج،  (66)

 .56اسالم، جون لوك، مرجع سابج، ص ازمي  (61)

 .53المرجع السابج، ص  (65)

 .258الدكتور: كريم متس، الفمسف  الحديث ، المرجع السابج، ص  (63)

 .601الدكتور: ابدالرحمن بدوي، موسوا  الفمسف ، المرجع السابج، ص  (60)
 .50-53ازمي اسالم، جون لوك، مرجع سابج، ص (68)
( 1772سم، مدخ  الس الفمسف  )بيروت: دار النيضف ، الدكتور: محمد محمد قا (69)

 .59؛ اسالم ازمي، جون لوك، مرجع سابج، ص 283-285ص 

 .222-227الدكتور: محمد  تحي الشنيطي، المعر  ، مرجع سابج، ص  (17)

 .258الدكتور: كريم متس: الفمسف  الحديث ، مرجع سابج، ص  (12)
 .222، مرجع سابج، ص الدكتور: كريم  تحي الشنيطي، المعر   (11)
 .37ازمي اسالم، جون لوك، المرجع السابج، ص  (16)
 .222الدكتور: محمد  تحي الشنيطي، المعر  ، المرجع السابج، ص (11)

 .37الدكتور:ازمي اسالم، جون لوك، المرجع السابج، ص  (15)
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 .222الدكتور: محمد  تحي الشنيطي، المعر  ، المصدر السابج،  (13)
 .270-273ازمي اسالم، جون لوك، مرجع سابج، ص الدكتور:  (10)

 .33-35المرجع السابج، ص  (18)

 .33-35المرجع السابج، ص  (19)

وليم كمي رايت، تاريف الفمسف  الحديث ، ترجم : محمد سيد احمد ت ديم ومراجع :  (57)
 .232-237( ص1727امام ابدالفتاح امام )بيروت: دار التنوير، 

 .232المرجع السابج، ص  (52)

 .33ازمي اسالم، جون لوك، مرجع سابج، ص  (51)

 .605الدكتور: ابدالرحمن بدوي، موسوا  الفمسف ، مرجع سابج، ص  (56)

 .232وليم كمي رايت، تاريف الفمسف  الحديث ، مرجع سابج، ص (51)
 .239المرجع السابج، ص  (55)
 .215ازمي اسالم / جون لوك، مرجع سابج، ص (53)

، ولفففيم كمفففي رايففففت، تفففاريف الفمسفففف  الحديثففف ، مرجففففع 213ص المرجفففع السفففابج،  (50)
 239سابج، ص 

، ولففيم كمففي رايففت، تففاريف 213ازمففي اسففالم، جففون لففوك، المرجففع السففابج، ص  (58)
 .239الفمسف  الحديث ، ص 

 .239وليم كمي رايت، تاريف الفمسف  الحديث ، ص  (59)
 .239المرجع السابج، ص  (37)
م ابففاس، جففون لففوك، امففام الفمسففف  التجريبيفف  )بيففروت، دكتففوراه، روايفف  ابففدالمنع (32)

 .96( ص 2993دار النيض  العربي ، 

 .206- 201الدكتور: كريم متس، الفمسف  الحديث ، المرجع السابج، ص  (31)

 .257-219ازمي اسالم، الفمسف  الحديث ، المرجع السابج، ص  (36)
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 .603ع السابج، ص الدكتور: ابدالرحمن بدوي، موسوا  الفمسف ، المرج (31)

 .205-201الدكتور: كريم متس، الفمسف  الحديث ، مرجع سابج، ص  (35)

 .251ازمي اسالم، جون لوك، مرجع سابج، ص  (33)
؛ ابفراىيم  35دكتوراه: رواي  ابدالمنعم اباس، جون لوك، المرجع السابج، ص  (30)

 .109مصطفس ابراىيم، الفمسف  الحديث ، مرجع سابج، ص 
 .187م مصطفس ابراىيم، الفمسف  الحديث ، ص ابراىي (38)

 .187المرجع السابج، ص  (39)
 .256ازمي اسالم، جون لوك، مرجع سابج، ص  (07)

 .256المرجع السابج، ص  (02)
 .187ابراىيم مصطفس ابراىيم، الفمسف  الحديث ، ص  (01)
 .281-282ازمي اسالم، جون لوك، ص  (06)

 .286-282المرجع السابج، ص  (01)

 .177-291المرجع السابج، ص  (05)

، الففففدكتور زكريففففا ابففففراىيم، كانففففت او الفمسففففف  175-177المرجففففع السففففابج، ص  (03)
 .51-51الن دي  )مصر: مكتب  مصر، د.ت( ص 

-173الدكتور: زكي نجيب محمود، قصف  الفمسفف  الحديثف ، مرجفع سفابج، ص  (00)
170. 

 .125المرجع السابج، ص  (08)

 .129المرجع السابج، ص  (09)
 قائمة املصادر واملراجغ
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الففففدكتور: ابففففراىيم مصففففطفس ابففففراىيم، الفمسففففف  الحديثفففف  مففففن ديكففففارت الففففس ىيففففوم  -2
 )االسكندري : دار الو اء لدينا الطباا  والنشر(.

برترانفففد رسففف ، تفففاريف الفمسفففف  الغربيففف ، الكتفففاب الثالفففث، ترجمففف : د. محمفففد  تحفففي  -1
 الشنيطي )مصر: مكتب  مصر، د.ت(.

صففففميبا، المعجففففم الفمسفففففي، الجففففزء الثففففاني )بيففففروت: دار الكتففففاب الففففدكتور: جميفففف   -6
 (.2902المبناني، 

الدكتوراه: رواي  ابدالمنعم اباس، جون لوك امام الفمسف  التجريبيف  )بيفروت: دار  -1
 (.2993النيض  العربي ، 

الففففدكتور: زكففففي نجيففففب محمففففود، قصفففف  الفمسففففف  الحديثفففف ، الجففففزء االو  )ال ففففاىرة:  -5
 (.2963ف والترجم  والنشر، مطبع  لجن  التالي

الفدكتور: زكفي نجيففب محمفود، حيففاة الفكفر  ففي العفالم الجديففد، الطبعف  الثانيفف  )دار  -3
 (.2981الشروج، 

 (.2931ازمي اسالم، جون لوك )مصر: دار المعرف،  -0

الففدكتور: ابففدالرحمن بففدوي، مففدخ  جديففد الففس الفمسففف ، الطبعفف  الثانيفف  )الكويففت:  -8
 (.2909وكال  المطبواات، 

الففدكتور: ابففدالرحمن بففدوي، موسففوا  الفمسففف ، الجففزء الثففاني )ايففران: ذوي ال ربففس،  -9
 د.ت(.

الدكتور: كريم متس، الفمسف  الحديث ، ارض ن دي )بيروت: دار الكتاب  الجديفدة  -27
 (.1772المتحدة، 

الدكتور: محمد  تحفي الشفنيطي، المعر ف  )ال فاىرة: دار الكتفب لمطبااف  والنشفر،  -22
2982.) 

 محمد ثابت الفندي، مع الفيمسوف )بيروت: دار النيض  العربي ، د.ت(الدكتور: -21

 
 

   

 

 
 نظرية المعرفة عند لوك

 

 أحمد ناظم داود م.م.
 0202األول كانون (5) العدد

  225 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                       

 (.1772محمد محمد قاسم، مدخ  الس الفمسف  )بيروت: دار النيض ،  -26

ىترميد، الفمسف  انواايا ومشكالتيا، ترجم  الفدكتور:  فؤاد زكريفا، الطبعف  الثانيف   -21
 (.2905نيويورك: مؤسس   رانكمين،  -)ال اىرة، 

ي يحيففففس نصففففري، داففففوة لمففففدخو   ففففي تففففاريف الفمسففففف  المعاصففففرة الففففدكتور: ىففففان -25
 )مصر: المؤسس  الجمااي  لمدراسات، د.ت(.

وليم كمي رايت، تاريف الفمسف  الحديث ، ترجم : محمد سيد احمد ت ديم ومراجع :  -23
 (.1727امام ابدالفتاح امام )بيروت، دار التنوير، 

اهلل محمفد المشعشفع )بيفروت: و  ديورانت، قص  الفمسفف ، ترجمف : الفدكتور  فتا  -20
 (.2901مكتب  المعارف، 

 يحيس ىويدي، قص  الفمسف  الغربي  )ال اىرة: دار الث ا   لمنشر والتوزيع. -28

يوسففف كفففرم، تفففاريف الفمسفففف  الحديثفف ، الطبعففف  الخامسففف  )مصفففر: دار المعفففارف،  -29
 د.ت(.

 

 

 

 

 

 

 
“Abstract” 

Ahmed Nadim Dawod 
Assistant professor 
Kirkuk University/ Nursing College 

The English philosopher John Locke was one of important 
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especially the empiricists e.g. Jorge Barkley and David Hume 
and John Stewart Mil and Bertrand Russel. 

Locke was the first philosopher whom applied the 
empiricist approach in philosophy especially in field of 
knowledge theory and he refused the fungal ideas which were 
called by the others and Luke discussed his theory with others 
and confirmed his theory by accurate scientific style and said that 
the human mind have not like this kind, and if it is existent, many 
peoples including children and buzzards were called for that idea 
but the fact refers into reverse that. 

Locke considered experience the only recourse for 
knowledge and the mind when born it is a white paper have no 
any information and all what we have from ideas were comes by 
the experience and it is not as what others says that human's mind 
is supplied from ideas by fungal. 

Locke is one of the philosophers whom take his 
effectiveness from science approach in his age, and he tried to 
apply the extrapolating approach in philosophy specially in his 
theory in origin of knowledge and in differentiating between 
initial descriptions and sub-descriptions and the matter of 
colleges and language analysis and also ideas analysis and ideas 
dividing into simple and complicated. All these approve his 
effectiveness with scientific approach (the extrapolating) which 
used in his age as supplied by scientists as Galileo and Newton 
and Boil. 

Locke called into studying the human minds at first and for 
knowing the researches which it contains and which could not be 
human's mind imagine it and after finding minds ability and its 
limit, human being could be get knowledge without wasting it. 
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 (())املذونات كأداة اتصال تفاعلي يف املشاركة السياسية
دراسة حتليلية خلر وقات االنتخابات الربملانية العراقية لعام 

 كما عكستها املذونات العراقية 0202
                                  صذراء إسماصيل حسـين  م.م

 ن
 

                                                            جمعــــة محمــــد صبــــد اللــــه   

 ن
ــ م     ـــم ا صــ ـــيةاإلداما  ســ ـــريتا كـلــ                    جـامــعـــــة تــكـــ

 ن

 
تقتضػػص اػػ الق ارقػػساس ارفيافػػص  ػػص ار وػػه ارػػساوف   ػػص ظػػؿ ار  ػػ   ار فػػت س 

ا فػػػػػػػت األن  ػػػػػػػف ا   ػػػػػػػاط ار رتط ػػػػػػػق ر فػػػػػػػت ياه ارألي قساطيػػػػػػػق ، رتك  ر جيػػػػػػػا ا تاػػػػػػػاؿ
تحققػػه  ػػف رػػةؿ الػػركق ا  تس ػػه  ت تػػؿ ار ػػأل  اه  حػػأل  رػػأل اه  ارتػػص ، ا ركتس  يػػق

ك ا ،  ريس رها   ط تحسيسي راص رها، ا  تس ه  ك رؾ  فيطق اتااؿ ت الطيق  راالسن
رػػ ا  هػػص ي كػػف اف تقػػألـ الػػكة استجاريػػا ، ا ػػال   ي جػػأل  حػػسس يحػػ ؿ رػػيف كاترهػػا  واس هػػا

حيػػو ، أل  ػػف جػػ م رط الػػاسكيف  تيػػسا  ػػف لالػػكاؿ ارتقسيػػس  ارتحطيػػؿ يضػػ ص لطيهػػا ار  يػػ
ك ػا  ف ار ػأل  اه لحػألته الػهستها رػا حتةؿ ،   ها ريفه   جهال رتحقيؽ لوألاؼ  عي ػق

ا  سيكػػص رطعػػساؽ  ػػف رػػةؿ  ػػا وأل تػػال  ػػف  عط  ػػاه حقيقػػق  ارػػه تقػػق ج هػػ س ارالػػركق 
لحسجػػه  ػػص  عظػػـ  عط  اتهػػا  ػػا كا ػػه تقأل ػػق  كا ػػق ، ارع كر تيػػق لطػػا  ػػألاس ار ع ػػ سن

 CNNسريػػػق  ا  سيكيػػػق رااػػػق  تػػػ تص  ػػػص  قأل ػػػق وػػػ   ار  ففػػػاه الػػػركق ا لػػػةـ ار 
 .  غيسوا  ف ار  ففاه اإللة يق ار سريق FOX الركق 
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كػػػؿ وػػػ ا جعػػػؿ ار ػػػأل  اه ارعساويػػػق  تػػػاس اوت ػػػاـ ارراحػػػو رطتعػػػسؼ لطػػػا كي يػػػق 
افػػػترألا ها كػػػاألان اتاػػػاريق  ػػػف ورػػػؿ ارقػػػ   ارفيافػػػيق ار الطػػػق  ػػػص ارفػػػاحق ارعساويػػػق  ػػػص 

ررس وػاه ا  ترارػاه اررسر ا يػق ارعساويػق  ػػف رػةؿ تحطيػؿ وػ   اررس وػاه ارتػػص  تارعػق ا
ت الػػس ألارػػؿ   اوػػو ار ػػأل  اه ارعساويػػق رالتراسوػػا   ػػط اتاػػارص حيػػ ي ي ػػسي اركتيػػس  ػػف 

 . ارق    ارالراياه ارفيافيق رطسي س اوـ  ف رةرها
الػركق  رقأل الكطه ارع طياه اراح يق ارتص تتـ لطا   اوو  حألألن ارتعسيؼ لطا

 جػػا   (on line Journalism)ا  تس ػػه ا  ك ػػا يططػػؽ لطيهػػا اػػحا ق ارالػػركاه 
 تػ تص ار ػأل  اه ، لفافيا  ف ار جا ه ارتص رس ه  يها تجطياه  تألالياه  رؾ ارح اس

را اػػا  ػػص ارحػػا ه ، ك حػػأل ا أل اه ل  ار  اوػػو ار تاحػػق رترػػاألؿ ااسار  ػػو اارػػسيف
  ػف ضػ ف ، الس   ارتعريس  ص ارسفا ؿ  ارق ػ اه ارعاأليػقارتص ي ألاأل  يها ارقي أل لطا ار 

ا  الػػطق ارعأليػػألن  ػػص  جػػاؿ ار ػػأل  اه  را اػػا رعػػأل ا تعػػات افػػترألاـ ا  تس ػػه  ػػص 
 0ارػػا 3552ارػػؼ الػػرص لػػاـ  05ارعػساؽ حيػػو است ػػو لػػألأل  فػػترأل ص ا  تس ػه  ػػف 

لي ي تػػػؿ  .(1)حفػػػم تاػػسير  ػػأليس الػػػركق ا تاػػا ه ارعساويػػق 3552 طيػػ ف لػػاـ  3،
 . ارعساؽ %  ف فكاف15 ا فرتال 
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 انفصم األول
 : اإلطار املنهجي نهدراسة وتشمم

 مشكهة اندراسة  -1

لاػػػرحه ار ػػػأل  اه فػػػاحق اتاػػػاريق راػػػرق ر فػػػترأل ص ا  تس ػػػه رالػػػكؿ لػػػاـ 
 ارالػػرام ارعساوػػص رالػػكؿ رػػاص  حػػا ه ار ػػأل  اه ارعساويػػق لطػػا فػػ عق جيػػألن  ػػف رػػيف 

ر يق  ارعسريق  ظسا رأل سوا  ص لسض حقا ؽ ارحسم ا  سيكيق لطا ارعساؽ ار أل  اه ارعا
 تألالياه وػ   ارحػسم  كػ رؾ كالػ ها رطحقػا ؽ ار  ط طػق ارتػص حا رػه اإلألاسن ا  سيكيػق 

 .  غيسوا  ف ارالركاه ا رس  CNNػاف تف وها لرس  فا طها ارعار يق  تؿ ار
فيافػيق ارعساويػق  ػص طػسي كؿ و ا جعؿ و   ار أل  اه  حػط ل ظػاس ا حػ ام ار

س اوػػا  ل كاسوػػا رط ػػاس ضػػ ف ا فػػترألاـ ار تعػػألأل ر فػػا ؿ ا لػػةـ ارحأليػػألن ا رػػس   تػػؿ 
(Face book) ( ارتػػػػػ يتس twitter ار  تػػػػػألياه  فػػػػػاحاه ارحػػػػػ اس ا رػػػػػس  ) ، اف 

ا  ترارػػػاه اررسر ا يػػػق ارعساويػػػق وػػػص  ػػػاألن راػػػرق  حي يػػػق  اػػػحام ار ػػػأل  اه فػػػ ار 
م ارفيافػػػيق ا  ار  تقػػػأليف رهػػػا   ػػػف و ػػػا تػػػ تص ارألسافػػػق ارتػػػص تت ػػػا ؿ رط  تفػػػريف راحػػػ ا

كميا بعب ير  طروحات المدونين العراقيين في  ريرا الوروقيات اخنبوا ييب ال رلمانييب)
محاولييب لمبعييرى رمييا اا عيياد الموبماييب واكبةيياى الكيايييب البيي  يمكيين ان يةييك   يييا 

ينييب ر يير ىييوا النييوع ميين أصييحاا المييدونات البيي  رييبط ا رأيييا رامييا حييو  ق يييب مع
 . (اإلدارة اخبصاليب الباارميب ال ديمب رن ورائ  اخبصا  البقميديب ااورى
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 أهداف اندراسة  -2

 برعا ىوه الدرارب الا بحقيا أىدافيا
ارتعسؼ لطا ار أل  اه ك ألان اتااؿ ت ػالطص لطػا ا  تس ػه  كػ  ط اػح ص رػأليؿ  -1

اػػػ ق لا ػػػق  ارقضػػػايا ارفيافػػػيق  ػػػص ارتعريػػػس لػػػف ااسار حػػػ ؿ ارقضػػػايا ار رتط ػػػق ر
 را ق رااق

تحطيؿ ارع ااػس اررااػق ر ضػ  ف ار ػأل  اه  ػص ساػألوا اررس وػاه ارتػص حػألته  -3
  ص ل  تراراه اررسر ا يق  تت سع  ف ارج  ياه ارتاريق

لجػػسار ألسافػػق  قاس ػػق رػػيف ار ػػأل  اه  حػػؿ اررحػػو حػػ ؿ كي يػػق  حجػػـ لسضػػها رهػػ    - ل
  ص و ا ارعسض  اررس واه  ار   ف اراح يق ار فترأل ق

 عس ق ا وت اـ ار ي ترأليال ار أل  اه ارعساويق تجا  حألو  هـ     و  اررس وػاه  - م
 3515ارتص حألته  ص ا  تراراه اررسر ا يق ارعساويق ارتص جسه لاـ 

 تساؤالت اندراسة  -3
 ا ار  ض لاه ارتػص تضػ  تها ار ػأل  اه ارعساويػق كػ  ط رطاػحا ق ارعساويػق اررأليطػق  -1

 ؟ا  تراراه اررسر ا يق  ص ارعساؽس واه  ص حياؿ وضيق ر

 ػػا ا طػػساؼ ارتػػص افػػتهأل تها وػػ   ار ػػأل  اه  ػػص لسضػػها رقضػػيق اررس وػػاه ارتػػص  -3
 الاره ا  تراراه اررسر ا يق ارعساويق ؟

 ػػػػا ل ػػػػ اع ارحجػػػػف ار فػػػػترأل ق  ػػػػص اررسو ػػػػق ارتػػػػص افػػػػت أله لطيهػػػػا ار ػػػػأل  اه ل ػػػػأل  -2
 لسضها ره   اررس واه

 منهج اندراسة  -4

حيػػو تهػػتـ رساػػأل  ت ظيػػؼ ، ارألسافػػق رطألسافػػاه ار اػػ يق ارتحطيطيػػقت ت ػػص وػػ   
 كػ رؾ رػأليؿ رطاػحا ق ارتقطيأليػق ، ار أل  اه لطا الركق ا  تس ػه كػ ألان اتاػاريق ت الطيػق

  رػؾ  ػف رػةؿ تحطيػؿ ار ضػ  ف ارػ ي تحت يػال وػ   ،   الؿ  ص ار الػاسكاه ارفيافػيق
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اررسر ا يػػػق ارعساويػػػق  حفػػػم  ار ػػػأل  اه تجػػػا  وضػػػيق اررس وػػػاه ارتػػػص الػػػاره ا  ترارػػػاه
 ا األه رال  عظػـ اركتػؿ ارفيافػيق ار الػاسكق  ػص وػ   ا  ترارػاه تالػهألوا ارعػساؽ  لتسوػا 

ك ػػا تػػـ ا لت ػػاأل لطػػا  ػػ هف ، ا فػػتساتيجص   ػػا فػػي  ؿ  ريػػال وػػ ا ار اوػػو  وػػ ا ار فػػاس
 ار قاسف  ص تحطيؿ ل جػال ارتالػارال  ا رػتةؼ ألارػؿ ر يػق ار ػأل  اه ارعساويػق  ػص لسضػها

 ره   ار  اضيو  ألاس اررحو
ارػ ي يتعطػؽ  ( أل  اه  ج ت و اررحو)ار فر ار ض  ف :   هف ار فر اإللة ص -1

 ارتػػػص رػػػألله   ػػػ   تػػػسن رألايػػػق ارأللايػػػق  3515رقضػػػيق ا  ترارػػػاه اررسر ا يػػػق رعػػػاـ 
 ا  تراريق  ا تهه ر ايق رألايق  لة اه ارج  يق ا  ريق

 : مااربمدت الدرارب ر: أدوات جمع ال يانات
ك ألان لفافػيق رتحطيػؿ  ضػ  ف اراػحؼ  حػؿ ارألسافػق ارػ ي : لألان تحطيؿ ار ض  ف - ل

 3515رس واه ا  تراراه اررسر ا يق ارعساويق  يأل س ح ؿ وضيق

 وػػأل طرقػػه ارألسافػػق ارتحطيػػؿ ارك ػػص  كػػ رؾ ارتحطيػػؿ اركي ػػص رت فػػيس  ت كيػػأل ارتحطيػػؿ 
 . اوسن   ض ع ارألسافقارك ص  سرط ار تا ف رارع ا ؿ ار فريق ار  تسن لطا ارظ

 اندراسات انسابقة  -5

 لأل اه ،  ػػف ارألسافػػاه ارفػػارقق ارتػػص ت ا رػػه اررطػػام ارفيافػػص لرػػس ا  تس ػػه
( ح ؿ افترألاـ ار هاجسيف  ف 3552) Parhamكا ه ألسافق ، ا تااؿ ارت الطص رها

لا ؿ وايتيتال رفاحاه ار قات لطا ا  تس ػه  ت اػطه  رػا  ف لػألـ   اسفػق لي  ػ ع 
 اع ارسوارق  ػف جا ػم  ػأليسي فػاحاه ار قػات يػ  س رط الػاسكيف  ػص ار قػات   يػألا  ف ل 

 ػػػػف ارحسيػػػػق  ػػػػص ارتعريػػػػس لػػػػف ارػػػػسلي  تحكػػػػـ اكرػػػػس  ػػػػص لج ػػػػألن ا  كػػػػاس  ار  ضػػػػ لاه 
ار طس حػػػق رط قػػػات  ػػػف  احيػػػق   ػػػص طريعػػػق ا تجاوػػػاه ارتػػػص تكػػػ ف رالػػػ  ها  ػػػف  احيػػػق 

 .(3)لرس 
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اه ار قات ارعسريق لرس ا  تس ه حأل أل ارسلي  ص فاح)  ا ألسافق لااـ  اس 
 قأل ت ا ره لوـ ار  ضػ لاه ارتػص يتطػسؽ  ريهػا وػ ا  3553 ص لاـ  (ألسافق تحطيطيق –

 لفط م ، ار قات  لفط م ارتعريس لف و   ارقضايا    اوؼ ار الاسكيف  ص ارح اس   ها
طػػػا ارتحػػػا س    سألاتػػػال ار فػػػترأل ق  يهػػػا رػػػيف ار تحػػػا سيف  اتػػػس ا  ت ػػػاراه ار  وريػػػق ل

حيػػػو  ػػػ ر ارألسافػػػق  ػػػص   اوػػػو ارحػػػ اس  ػػػص ارالػػػركاه ، طريعػػػق وػػػ   ااسار  ت جيهاتهػػػا
  اوو   تت ػ ع اوت ا اتهػا  15ارعسريق ار عس  ق  ارعا طق لرس الركق ا  تس ه  ارتص رطغ 

 اريف ا ألريق  ارتقا يق  ارفيافيق  ارسياضيق  ت اؿ ارراحو  را  ف لكتس ار  ض لاه 
يف تسكػػػػ ه  ػػػػص ارجػػػػا ريف ارػػػػألي ص  ارفيافػػػػص لطػػػػا ار فػػػػت   ار طس حػػػػق رػػػػيف ار الػػػػاسك

 رػػـ يعت ػػأل ا لي  ػػ ع  ػػف ارحجػػف  اررػػساويف ارتػػص تعطػػص ارطػػسي   لػػا  ػػف ، ار  ضػػ لص
 .(2)ار  ت ويق

ر يػػػػق لطس حػػػػاه رطػػػػام ) ػػػػص حػػػػيف  ف ألسافػػػػق  او يػػػػا  س ػػػػ ي  ػػػػص ألسافػػػػتها 
ي  يػػػق رالػػػركق اإلاػػػةي ارفيافػػػص ألارػػػؿ فػػػاحاه ار قػػػات لطػػػا ار  اوػػػو اإل اليػػػق  ارتط   

ا  تس ػػػه( حيػػػو ت اػػػطه وػػػ   ارألسافػػػق  رػػػا  تػػػا ف   األوػػػا ا تقػػػاأل ار فػػػرق ا كرػػػس  ػػػف 
، لطس حػػػاه اررطػػػام رطحجػػػف ا جت اليػػػق  ػػػا يضػػػ ص اػػػر ال   الػػػا يق لطػػػا اررطػػػام

 يح رال  را   ع  ف اررطارق ارفيافيق ارقا  ق لطا ا حتياى ارط ظػص أل ف  جػ أل حجػف 
 (2)  ض ليق

 سةاإلطار اننظري نهدرا
تعت ػػأل وػػ   ارألسافػػق  ػػص ر اروػػا ار ظػػسي   س ضػػها لطػػا  ظسيػػق  تحطيػػؿ ا طػػس 

(Framing analysis)  ارتص  ف ارس  ف اتها ت فيس أل س  فا ؿ اإللةـ  ص تالكيؿ 
 ف ،  عػػػػاسؼ ارج هػػػػ س  اتجاواتػػػػال تجػػػػا  وضػػػػايا  عي ػػػػق  تطػػػػسي  ظسيػػػػق تحطيػػػػؿ ا طػػػػس

اجػػػؿ ترفػػػيط اإلحػػػألاو   ضػػػو  اراػػػح ييف غاررػػػا  ػػػا يع طػػػ ف   قػػػا  طػػػس  رراسيػػػق  ػػػف
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لطار ا  ر يق ررعض ارحقا ؽ  ا حألاو  ل ر ياه رها حيو ي ص   ه ـ  ضو اإلطاس  ا 
 (0)أل ف غيسوا

 وىناك أر ع وظائى لبحمي  اإلطار اإلرالم  وى  
 تحأليأل ار الكطق ل  ارقضيق رألوق -1

 تالريص لفرام ار الكطق -3

  ضو  حكاـ لرةويق -2

(6)لرساى فرؿ ارعةى -2
 

ع ا ؿ ار  تسن  ػص ر ػار اإلطػاس ارررػسي ارتػص يعػ    ريهػا تحأليػأل  و اؾ رعض ار
ا طػػس ارررسيػػق ر فػػا ؿ ا لػػةـ  ػػص ت طيتهػػا رطقضػػايا ار رتط ػػق  وػػص ألسجػػق ا فػػتقةؿ 

ا لػػػساؼ ارفػػػا ألن  ػػػص  فػػػا ؿ ا لػػػةـ ، ارفيافػػػص ر فػػػا ؿ اإللػػػةـ   اػػػاألس ا ررػػػاس
طاػػػح ييف  ار حػػػسسيف  ا حػػػألاو  ل  ػػػاط   اسفػػػتها  اإليألي ر جيػػػق ارفيافػػػيق  ارتقا يػػػق ر

 (2) اتها
 : وىناك نمطان من ااطر اإلرالميب وى 

اإلطاس ار حألأل ار ػسترط ر وػا و  ط  فػق  وضػيق  حػألألن  تػؿ ا  ترارػاه اررسر ا يػق  -1
  ص ارعساؽ 

اإلطاس ارعاـ  و  ار ي يعارف ارقضايا ار تاسن  ص فراؽ  جسأل يتفـ رارع   يق  تؿ  -3
رهػػػػ   ار ظسيػػػػق  ف    فػػػػط  ت تػػػػسض اررحػػػػ و اررااػػػػقارألي قساطيػػػػق  ػػػػص ارالػػػػسؽ ا

ارػػتةؼ  فػػا ؿ اإللػػةـ  ػػص تحأليػػأل ا طػػس اإللة يػػق تػػ ألي  رػػا ارػػتةؼ  حكػػاـ 
ارج هػػػ س ار ػػػػسترط ركػػػؿ  فػػػػيطق  ي ػػػا يتعطػػػػؽ رتالػػػكيؿ ار عػػػػاسؼ  ا تجاوػػػاه  حػػػػ  

 ارقضايا ار تاسن 
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 انفصم انثاني
 اإلطار املعريف وانتحهيهي نهدراسة

   تعريف املدونات
لطػػػػا ارػػػػسغـ  ػػػػف ار الػػػػ ن ارحأليتػػػػق رط ػػػػأل  اه  فػػػػرق ارػػػػا افػػػػترألا اه ا  تس ػػػػه 

ا  ا هػػا حظيػػه رألسافػػاه كتيػػسن   فت يضػػق لأله ارػػا ظهػػ س لػػألأل كريػػس  ػػف ، ا رػػس 
ا  حفػػػم اررأل ػػػق ارتػػػص ،  كػػػة حفػػػم ار ا يػػػق ارتػػػص يارػػػ وا   هػػػا، ارتعػػػاسيؼ رط ػػػأل  اه

كتيػػس ف ار رتاػػيف   ػػ    هػػا  ػػف ورػػؿتقػػأل ها وػػ   ار أل  ػػق رارتػػارص تػػـ ا جتهػػاأل  ػػص تعسي
   ترتطؼ ارتعسي اه كتيسا لف رعضها را اا  ص تحأليأل ارف اه ، ار الان حتا ا ف

 يقػػو ا رػػتةؼ  قػػط  ػػص تاػػ يـ اررػػسا ف  ارتعا ػػؿ  ػػو ارالػػركاه   ظػػـ ،  ارراػػا ص
   ف و   ارتعسي اه: ا تااؿ

 ا ها ا اه  ف ،  تس ه ا ها ارجيؿ ارتا ص ر  اوو ا ، ا ها  ظاـ ت ايؿ ار حت   -1
 .(8)ار يم ألا  ق ارت ييس يتـ ت سيخ ارسفا ؿ  ار ألارةه  ص و ا ـ    يق لكفيق

 لف ار أل  اه لارحه الا عق  تت ايػأل كالػكؿ  ػف  الػكاؿ ا تاػاؿ لطػا الػركق 
ل هػػا ت تػػؿ الػػكؿ لرػػس  ػػف لالػػكاؿ ا  تس ػػه  (ا  تس ػػه  ػػص حػػيف ا ػػال يساوػػا )ج رػػأل  ػػاف

ا   User net   ترتطػؼ لػف وػ ا ـ  فػترأل ص ارالػركق  وػص  ػص وػ ا، ك فيط اتاارص
ا  ر حػػػػاه ارسفػػػػا ؿ ا   chatا  ار حاألتػػػػق  E-mail listوػػػػ ا ـ اررسيػػػػأل ا ركتس  ػػػػص 

(9)ارا اه ارالرايق ا    اوو ار ساجعاه
 

 يظػػؿ ارتعسيػػؼ ارػػ ي اػػاغال ارػػألكت س  ح ػػأل لرػػأل ارح يػػأل وػػ  ارالػػ ؿ  ػػص سفػػـ 
ي كػػف تعسيػػؼ ار ػػأل  اه اتاػػاريا   هػػا )يػػال اػػ سن  تكا طػػق لػػف ار ػػأل  اه  ارػػ ي يقػػ ؿ  

 فػيطق  ػػف  فػػا ؿ ا تاػػاؿ لطػػا الػػركق ا  تس ػػه  الػػكؿ  ػػف  الػػكاؿ اػػحا ق ارالػػركاه 
ي الػػ وا ا ػػػساأل ا  ج الػػػاه رترػػػاألؿ ا  كػػاس  ا سار حػػػ ؿ ا ررػػػاس ا  ار  ضػػػ لاه  اه 
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ا  ، ا وت ػػػػاـ ار الػػػػتسؾ ارتػػػػص يطسحهػػػػا ار االػػػػس لطػػػػا اػػػػ اتها رػػػػ ظـ ا تاحػػػػق ار  سيػػػػق
أل ف ويػػ أل لطػا حسيػػق  فػتأللار ارةحػؽ  ػػف اسالػيؼ ارسفػا ؿ  ارػػس ارط ار اػيق ار ا قػقا 

، رار اػ ص ا  ارسفػا ؿ ار تعػػألألن، ارقػاس   ػص ار  اوالػق  ارتعطيػؽ لطػا ارسفػا ؿ ار تاحػق
 .(15) ك رؾ حسيتق  ص ارتج ؿ ريف ارس ارط  افتأللار ارسفا ؿ  ار ألرةه ارفارقق

ا هػػػػا اػػػػ حاه يػػػػتـ  Blogsأل  اه ار ػػػػ:  ػػػػص حػػػػيف لس هػػػػا ارػػػػرعض لطػػػػا ا هػػػػا
 تفطفػػطق  postsا الػػا ها لطػػا ا  تس ػػه تحتػػ ي لطػػا فػػجؿ  ػػف ار عط  ػػاه ارتػػأل ي اه 

   يا تال ؿ  ص  ا ص  ا س  رسا ف    األ ا تيق  تاحق رج ه س  عيف ا  فطفطق 
وس يق  سترق  ف ار ا ص  اراػ س  ارع ااػس اإللة يػق  ارريا ػاه    يػا  ارتػص ي كػف 

 . تا حاه ار يموساروا لطا  
  ػػف  ػػ اطف وػػ ن ار ػػأل  اه  ضػػع ها وػػ  لػػألـ  جػػ أل سوارػػق لطيهػػا  لػػألـ  جػػ أل 
 فػػيط رػػيف ار ػػأل  ييف  ارج هػػ س  لػػألـ رضػػ ع ار ػػأل  اه رطػػتحكـ   ػػا يطػػسي تح ظػػاه 

 (11)فيافيق  ارةويق ح ؿ  ض   ها
   ه ا ارتط ه ارتعسي اه ار أل  ق  ا ها تظؿ وص   وو اركتس ف يت ا س  يق  ايطص 

حتػػ    ػػ ظـ ك ػػألارؿ  فػػتقطق يت تػػؿ كػػؿ   هػػا لطػػا  ػػص  سر ػػا رعػػض ارػػس ارط   -1
  ( ف ا حألو ارا ا وألـ) ارعارقق   تاحق ج يعا  ص تستيم    ص لكفص

تػػـ تػػأل يف وػػ ا ، رحيػػو يعػػسض ار فػػت يأل   هػػا  حت ياتهػػا، تػػاسيخ    ػػص ركػػؿ  ػػألرؿ -3
 ار ألرؿ لطا ألسجق ارتحأليأل 

يو ي كف ار ا ؿ اريها رفه رق  ف ورػؿ فجؿ اسالي ص رج يو ار ألارؿ ارفارقق رح -2
 (13)ار ا سيف

 اننشأة انتارخيية نهمدونات
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 كا ػه تعػسؼ حي هػا  1992تع أل رألايق ظه س ار أل  اه ا ركتس  يػق  رػا لػاـ 
 تعترس ار أل  اه ل   طتقياه ارتعريػس لطػا ا  تس ػه تطػ س ، رافـ ار  كساه ا ركتس  يق

( رإلررػاس  ػص لػاـ Pointers commentary & winner's scripting) ر ػ وعص
(  رتطػ يس وػ يف ار ػ وعيف وػاـ Filter)ل أل ا كا ه  ت اؿ تعػسؼ ك سالػحاه ، 1992

، ا   أل ف ارتعريس لطا ا  تس ه Weblogر ضو كط ق  1992ج سف راسجس  ص لاـ 
  ػ   3552، 1999تـ أل عه ارعأليأل  ف ا حألاو  ػا رػيف لػاـ ،  ار ي رألا ر الس ررطر

 ارتػػص ت يػػ ه رالػػأل جػػ م ار ظػػس ارػػا ، رت رس  ار ػػ   ا  سيكػػص ارعػػساؽ وػػ ع  حػػألاو فػػ
 .(12)ار أل  اه لطا ا  تس ه رحيو لارحه تج م  ريها اا ؼ ار التسكيف

 تػؿ رػػألاياه لالػػيار كتيػسن وػػاـ ار ػػأل  يف ا  ا ػؿ رن الػػار ار ػػأل  اه حيػو رػػـ يكػػف 
سؽ رعػض ار وػه سغػـ اف ا  ػس افػت  .رأليهـ  ف ا يططق  ال لطػا  ػا كػا  ا يق  ػ ف رػال

 اف ل طيق ارتػأل يف كا ػه وا  ػق  ت ػاسس ر الػكاؿ  تعػألألن ، رتط يس  اططر يعرس ل ها
 قػػػػأل كا ػػػػه ار ػػػػأل  اه ا  رػػػػا لرػػػػاسن لػػػػف   اوػػػػو رػػػػس ارط ار يػػػػم ،   ػػػػ  رألايػػػػق ا  تس ػػػػه

(Link- driven sites)  كاف كؿ   وو يضـ رطيطا  ف ارس ارط ر  اوو  تالارهال  ػص 
ص كػػػػاف لطػػػػا ار ػػػػأل  يف اف ي تطكػػػػ ا  هػػػػاساه   اتطػػػػق ر هػػػػاساه  رارتػػػػار، ا  كػػػػاس  ارػػػػس  

 وػػػأل  هػػػأل ظهػػػ س رػػػسا ف ارتػػػأل يف   اجهػػػاه ارتضػػػييؼ ارفػػػهطق ،  اػػػ  ص   اوػػػو ار يػػػم
 .(12)ارطسيؽ رظه س ار أل  اه رالكطها ارحارص

 رتػسع ار يػم را حت ػاظ  (Lee Tim – Berhersتػيـ رػاسوس  رػص )حيو رألا 
  ص لػاـ ، ضـ كؿ   اوو ار يم ارجأليألن ر جسأل ظه سوارقا  تال يتـ تحأليتها رافت ساس رت

لطػػا رس ػػا ف ارتاػػ ر اررػػاص رهػػا  ( ػػا ارجأليػػأل)رػػألاه  ػػص اظهػػاس   وػػو افػػ ال  1992
رافػه وػاؿ( رػاطةؽ   وػو يقػألـ س ارػط رط  اوػو )ويػاـ 1992 الهأل لاـ ، رعسض ارق ا ـ
ررااػػػق وػػػاـ )أليػػػؽ  يتػػػس( رتقػػػأليـ لػػػألأل  ػػػف اررػػػسا ف ا 1992  ػػػص لػػػاـ  .ار يػػػس  عس  ػػػق

 .(Radio user land- manila , Froniter)، ر حت   ار  اوو  ار أل  اه  تؿ
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 ػص حػيف اف و ػػاؾ لحػألاو فػػاو ه  ػص ا  تالػاس ارج ػػاويسي رط ػأل  اه  ارػػأل س 
  ػػػف لوػػػـ وػػػ   اإلحػػػألاو ار ػػػ    ،ارػػػ ي تطعرػػػال  ػػػص ارفػػػاحق ا تاػػػاريق لرػػػس ا  تس ػػػه

ار أل  ػػق ، (10) ػػص ارعػػاـ ارػػ ي تػػة   ا  ترارػػاه ا  سيكيػػق 3552ا  سيكػػص رطعػػساؽ لػػاـ 
(Blogs وص ا عق اركتس  يق  كت رق تستيرا    يا  ف ا حألو ارا ا وألـ   عس ضػق )

 ػص حػيف اف ارتػأل يف وػ   اػططر يفػترألـ  ضػا ق ار حتػ   ،  ف ا وألـ ارػا ا حػألو
 رقأل تط سه ار أل  اه  كس  ار أل  اه ارالرايق  ف  الس ا حألاو ا ف ، ارا ار أل  اه

حػػػيف يك ػػػص ا الػػػراص لػػػف حيػػػاتهـ ارالراػػػيق  كػػػ رؾ  ػػػف رػػػةؿ اراػػػ حاه ، ف يػػػ
(  ػػف رػػةؿ جػػ سف weblogظهػػس  اػػططر )، ا ركتس  يػق ارتػػص تحػػ ي لررػػاسا  فػػتجألن

 قأل  سأل  ف رةؿ  (blog)،  ص حيف اف ا رتااس 1992كا  ف ا  ؿ  2راسجس  ص 
 ت فػػػو  1999)ريتػػػس ويس رػػػ ( ارػػػ ي افػػػترألـ وػػػ ا ار اػػػططر  ػػػص  أل  تػػػال  ػػػص  ػػػاي  

افػػترألاـ ار ػػأل  اه  ػػص   ػػس ارعػػاـ  ا لػػ اـ ارتاريػػق حيػػو ااػػرحه ا أل اه ارتػػص تضػػـ 
 .(16)ار أل  اه اكتس ا الاسا  تألا  

 ػػص حػػيف يػػس  ارػػرعض اف ظهػػ س ار ػػأل  اه لطػػا ا  تس ػػه رارالػػكؿ ارػػ ي ترػػأل  
ركتارػػػق  (Dave winerأليػػػؼ  ي ػػػس )  ػػػو ظهػػػ س   وػػػو 1996لطيػػػق ا ف  ػػػص لػػػاـ 

 .(12)فجيؿ سأل أل ار عاؿ رال  ها  ارتعطيقاه لطا طا  ق  افعق  ف ارقضاياا رراس  ت
كا ه ارططيعق  ػص ار ػأل  اه ارعسريػق  ػف حيػو ار الػ ن  قػأل ظهػسه  أل  ػق فػةـ 

  اع اػػيتها  ا تالػػسه  (slam pax)ارج ػػارص   أل  ػػق فػػةـ 3553رػػاكس  ػػص ي  يػػ  
رؾ تك ف وأل فرقه  ف  وص ر  3552ات ار ار    ا  سيكص رطعساؽ  ص  يفاف  ف لاـ 

 sardal.comحيو ار ال ن  ا  تالاس ايضا  أل  ق لرػأل ا  ار هيػسي  ػف ل ػاسن ارػ ظرص 
 (18) 3552ارتص ل ال ه  ص  اسس 
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ارتػػػػص تػػػػس   يهػػػػا الػػػػي ار افػػػػ اليؿ ا هػػػػا ت تػػػػؿ رػػػػألاياه ار ػػػػأل  اه ارعسريػػػػق  وػػػػأل 
ارتػػأل يف افػػتطاله ار ػػأل  اه ارعساويػػق رعػػأل وػػ ا ارتػػاسيخ اف تتػػسؾ راػػ اتها لطػػا لػػارـ 

(19)ارعسرص
 

 نشأة املدونات يف انعراق
  فػػرق ارػػا ارػػأل ؿ ارعسريػػق، لطػػا ارػػسغـ  ػػف  حأل أليػػق ا تالػػاس ار ػػأل  اه ارعساويػػق

رك هػػػػا ،  أل ؿ ار  طقػػػػق ا رس ، ظػػػػسا رطظػػػػس ؼ ارفيافػػػػيق  ا وتاػػػػاأليق  ػػػػص وػػػػ ا اررطػػػػأل
ةؿ  ف ر، افتطاله اف تال ؿ حي ا ا تساضيا  ص الركق ا  تس ه  ف حيو اركـ  ار  ع

ا   ػص  حا ظػق ،  تػؿ ألريػؿ ار ػأل  اه ارعساويػق، ت اجألوا  ص  حا ظ  أل  يها رااق رها
 ار أل  ػػػق تػػػ تص لو يتهػػػا  ػػػف ا هػػػا ، ار ػػػأل  اه ا رػػػس   تػػػؿ  ح ظتػػػص جرػػػساف   كتػػػ م 
 ت ا ره وضػايا تحاالػا ا لػةـ ، وأل ه  ا  ن  ه ق لطا ار جت و  ارتط ساه ارفيافيق

 .(35)ارتقطيألي ارر ض  يها
فػػػةـ )راػػػاحرها ار ه ػػػألس ارعساوػػػص  (salam pa) أل  ػػػق فػػػةـ رػػػاكس  تػػػؿ 

 حققػػه الػػهستها ارعار يػػق  3552ارتػػص ظهػػسه لطػػا ا  تس ػػه  ػػص ي  يػػ  لػػاـ  (ارج ػػارص
 ف رةؿ  ا ها ارألويؽ ر عا ان ارعساوييف ات ار ارهج اه ا  سيكيق ارالسفق لطا ر ألاأل 

 رعػأل ، ارتػص تحػألو  ػص ر ػألاأل حيو كا ه  األسا  األسا رط عط  ػاه لػف حقيقػق ا حػألاو
ا تهار ارحسم األسه و   ار أل  ق لطا الػكؿ كتػام رارط ػق ا  كطي يػق  سر ػا يكػ ف ا ؿ 

 3552  اػػؿ لػػألأل ار ػأل  اه ارعساويػػق ر ايػػق لػػاـ ، كتػام  ػػار    ػػف  أل  ػػق  ػص ارعػػارـ
 .(31) أل  ق  ص ر ألاأل  لألأل لرس يكتم  ص ارراسى 25ح ارص 

ار ظػػاـ )اـ ا  تس ػػه  ػػص ارعػساؽ  فػػرام وػػص وػ ا رػػأل س  يعػػ أل ارػػا تػ رس افػػترأل
ارحاػػػػاس ا وتاػػػػاألي ارػػػػ ي  ػػػػسض لطػػػػا ارعػػػػساؽ رعػػػػأل ألر رػػػػال ) اوتاػػػػاألي  (ارفيافػػػػص
 .(رطك يه
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  ػػف االػػهس ار ػػأل  اه ارعساويػػق  ارتػػص حظيػػه رنورػػاؿ ار ػػأل  يف   فػػا ؿ ا لػػةـ 
 A family inرالكؿ لاـ وص وص  أل  ق فةـ راكس   أل  ق ل س اركريفص   أل  ق )

Baghdad)(33). 
ارالػام ، اف  أل  ػق فػةـ رػاكس (ر   طه  وػت) وأل الترس اررس  ف س ا ر ا ص 

ا ضػػػر   ػػػا ى ، ارعساوػػػص ارػػػ ي  قػػػؿ اػػػ س ارحػػػسم  ػػػص رألايػػػق ار ػػػ   ا  سيكػػػص رطعػػػساؽ
 حيف يتر ا راكس ارط ػق ا  كطي يػق ، رااق حيف غام ارطسؼ ا رس،  أل  اه ارحسم

 (32)ـ  ص ار سم فيطا رطعر س ارا وسار  ار يف اغطره
 تصنيف املدونات 

رعػأل اف ا تالػسه رهػ ا ، لط يػايعترس اررعض تا يؼ ار أل  اه  تقفي ها  ططرا 
حيػػو يعكػػس ارتاػػ يؼ راػػا ص ، اركػػـ ارها ػػؿ  ارػػ ي يت ػػا ا رطسيقػػق لفػػيق كػػؿ لػػاـ

 يعكػس ايضػا ،  راػا ص ار حتػ    ػف جا ػم ارػس، ار أل  يف  ار الاسكيف  ف جا ػم
 و ػػػػاؾ افػػػػها اه لأليػػػػألن  ػػػػص ،  ػػػػو ار ػػػػأل  اه ا رػػػػس  راػػػػا ص ار أل  ػػػػق  س ارطهػػػػا

فػػ ار ، ا   عػػاييس  عي ػق، تاػ يؼ ار ػأل  اه ارػػا ا ػ اع  تعػػألألن ر ػار لطػػا س   اركاتػم
،  تتالػػارال (32) ػػف حيػػو اوػػألا ها ا  راػػا ص ار الػػاسكيف  يهػػا ا  راػػا ص ار حتػػ  

  ف  رك هػػا تت ػػ ع  ػػف حيػػو ار ضػػ، ار ػػأل  اه  ػػف حيػػو ارالػػكؿ  ارر ػػار ار  ػػص  ارتق ػػص
ارػػا ج ػػو تعسي ػػص  حيػػو ترػػألا  ػػف  جػػسأل لػػسض  سار ارالػػرص  تحطيةتػػال، ت  لػػا كتيػػسا

 رعضها ألارطيق يتـ ار ا ؿ اريها لرػس الػركق ار  ففػق  قػط ري  ػا ، رار أل  اه ا رس 
ارػػػػرعض ا رػػػػس يعػػػػسؼ ج اويسيػػػػا  رعضػػػػها يكػػػػ ف  ػػػػألل  ا  اريػػػػا  ػػػػف جهػػػػاه  حػػػػألألن 

 (أليػػػس فػػػتي ص)ار ػػػأل  اه  ػػػاف  سغػػػـ اػػػع رق تاػػػ يؼ  (الػػػسكاه،   ظ ػػػاه، ج عيػػػاه)
 يا ها ارا ر س
 : انواع رئيريب وى 
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 وص احؼ الرايق يتر اوا ل ساأل ر الاسكق ، ار أل  اه ارالرايق رارراس  ااسار -1
اارسيف  ص ا رراس ار تعطقق رحياتهـ  لا ةتهـ   قألوـ ارالراص رطتعريس لف 

، اس  ارتعطيقاه أل  اه ا رر،  و ا لكتس ا تالاسا  ص ل فاط ار ساوقيف، ار اه
  ص حا ه ،  تهتـ  ص ا فاس رت  يأل ار اس را رراس  ارتعريساه  ارتعطيقاه

كتيسن تك ف ار أل  اه  ص   اضيو  فت سن  و  ا ت الس   فا ؿ ا لةـ ارتقطيألي 
 .  ف لرراس  تعطيقاه

 يتـ  ف رةرها ،  أل  اه ارتس يف  ا لةـ  ارتف يؽ  رأل اه ار فتهطكيف -3
 . طو  اررأل اه  ارح اس  و ار فتهطكيف ار ت وعيفارتس يف رطف

 تال ؿ ار أل  اه ار أليسيف ارت  ي ييف ،  أل  اه ار اؿ  ا ل اؿ  ار أل  اه ار ه يق -2
 وأل تتض ف  تا ف رطرح و  افتطةلاه ارسلي  تقأليـ ،  ار ه ييف  ار  ظ يف

 . ت فيساه إلحألاو  اه اطق ر الاط ارالسكق ا  ار  ففق

رط  ففق  تفترألـ ألارؿ ار  ففاه رتراألؿ ارس     جهاه  ارألارطيق ار أل  اه -2
 ار ظس ريف ا ألاسن  ارعا طيف

ار أل  اه ار  ففيق ارألارطيق  تفترألـ ألارؿ ار  ففاه رتياألؿ ارس     جهاه  -0
 .(30)ار ظس ريف ا ألاسن  ارعا طيف

ارػػ ي فػػرؽ  كػػس  وػػأل وػػألـ لطػػا افػػاس  (أليػػس فػػتي ص)اف ارتطريػػؽ ارػػ ي وػػاـ رػػال 
 رػيس وػ  ارتطريػؽ ا  ارتقفػيـ ار حيػأل ارػ ي يت ػا ؿ ، ترتص رها ا  تت ا رها ار  األ ارتص
، رؿ و اؾ  ػف اػ  ها حفػم ار فػا ط ا لة يػق ارتػص تفػترأل ها ا  ت  رهػا، ار أل  اه

 (v. log وػص  ػأل  اه ار ػألي  رطػ غ )، ر ض ار ظس لف ار األن ا لة يق ارتػص تحت يهػا
او  عي ػػػق   ػػػأل  اه اراػػػ س   تػػػ  رطػػػ غ  ارتػػػص تحتػػػ ي لطػػػا  قػػػاطو  ػػػألي  تت ػػػا ؿ احػػػأل

(photo. Blog) ػػأل  اه تحتػػ ي اررػػاسن واػػيسن ،  تكػػ ف اراػػ س  األتهػػا ا فافػػيق  
(   ػػأل  اه   يػػق tum blog) ا ػػ اع  رتط ػػق  ػػف ار فػػا ط ار تعػػألألن  افػػ ها تيػػـ  رطػػ غ 

 
 

   

 

المدونات كأداة اتصال تفاصلي  
 يةـياسـة السـمشاركـي الــف
 

 م. صذراء إسماصيل حسينم. 
  الله بدـعة محمد صـمـج

 0202 انون األولك( 5العـدد )

  353 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ار ػػػأل  اه ارتػػػػص تحتػػػػ ي لطػػػا  قػػػػاطو رػػػػو   الػػػػص  (Art blog)افػػػ ها اسه رطػػػػ غ 
(Broad casting)  ي كػػف الترػػاس  قػػاطو اررػػو ا  الػػص لطػػا ا هػػا رػػسا ف ا اليػػق 

واػػػػػيسن  فػػػػػجطق ر افػػػػػطق اػػػػػاحم ار أل  ػػػػػق  را كػػػػػاف ار فػػػػػت و تح يطهػػػػػا ل ػػػػػأل ا يسيػػػػػأل 
( ipod)(  ػػار    ػػف اجهػػ ن Broad casting)حيػػو اف  اػػططر ، ا فػػت اع اريهػػا

 ػػاه  ارتػػص ي ك هػػا تالػػ يؿ  ط mp3 وػػص لرػػاسن لػػف  الػػ ةه ر ط ػػاه اػػ تيق راػػي ق 
(broadcasting) ( ػػف تػػـ  ػػأل  اه  يػػألي  رطػػ غ  video cast blog)  وػػص ارتػػص 

تح ػػػؿ  قػػػاطو اررػػػو ار س ػػػص  و احػػػألو اتجػػػا   ػػػص ا فػػػاط ار ػػػأل  اه ا ركتس  يػػػق  وػػػص 
 .   اتطق  ف  قاطو اررو اإل الص غيس ا ها تعأل ر افطق ار يألي 

 انىظيفة اإلعالمية نهمدونات 
تط ػػا  ػػف ا الػػطق ار الػػس ا ركتس  ػػص، ارتػػص رػػألاه تعػػأل ار ػػأل  اه   لػػا جأليػػألا   ر

رااػق  ي ػا يتعطػؽ  ػص  تػاى  ت  يػو ،  ص ت ييس ار عاأل ه ا لة يق ارقا  ق  ص ارعارـ
 رعؿ و ا  ا أل و رعض ارراحتيف ارا ارق ؿ راف ار أل  اه ت تػؿ رألايػق تػ سن ، ار عط  اه

ار اػػػ ص   الػػػسوا  اف وػػػألسن ا  ػػػساأل لطػػػا ا تػػػاى ، جأليػػػألن   افػػػعق  ػػػص اػػػ الق ار الػػػس
رفػػه رق   جا ػػا  ػػص  ػػأل  اتهـ أل ف ارحاجػػق ارػػا تاػػسير رار الػػس  ػػف  حػػسس ا   االػػس، 
سر ا تاػؿ اراػحا ق ارػا ا ػاؽ جأليػألن  تجعػؿ ر يػق ارع ػؿ  ػص  فػا ؿ ا لػةـ ارتقطيأليػق 

 .(36)اكتس ألي قساطيق
رقأل الكطه تك  ر جيا ارت سن ارسو يق ارحاريق تحػأليا رطػأل س ارػ ي تطعرػق ار  ففػاه 

لة يق ارتقطيأليق  ارتص تق ـ ر ضو فيافػق تحسيسيػق  عي ػق تحػألأل ارقػيـ ارررسيػق  كا ػق اإل
ار ضػا يف اراػػح يق ارتػػص يجػػم اف تاػػؿ ارػا ج ػػاويس ارقػػسار  ارتػػص يع ػػؿ اراػػح ي ف 

ا ػػا ار ػػأل  اه  قػػأل ح رػػه ار ػػ اط يف رػػةؿ ارفػػ  اه ا ريػػسن ارػػا  سافػػطيف ،  ػػص اطاسوػػا
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 وػػػأل حققػػػ ا رػػػس  ا فػػػسيعا  طح ظػػػا  ػػػص  .جت اليػػػقاػػػح ييف   عطقػػػيف لطػػػا ا حػػػألاو ا 
 .(32)ار  ارس اررااق رهـ  ص  جاؿ ار قات ا جت الص  ارفيافص

 تػؿ ار ػأل  اه       لا س رـ تتر رطرالسيق  فػيطق الة يػق ج اويسيػق رفػه رق
رػػأل ف لي تػػاتيس ،  ارتػػص ي كػػف رطالػػرص  ػػف ارػػألار ارػػساي   قػػؿ ا حػػألاو ك ػػا يساوػػا وػػ 

وػػص اػػحا ق ار ػػ اطف ركػػؿ  ػػا ،  ار أل  ػػق، ها رطسوارػػق  رارتػػارص رػػأل ف رضػػ ل، رػػاسجص
 تعأل ار أل  اه احأل  ارطس  فا ؿ  قا  ق  كفس ، تكط ال اراحا ق  ف       اوألاؼ

اررااػػق  ػػص ار جت عػػاه  تقا ػػق اراػػ ه ار  س ضػػق لطػػا ارحيػػان ارفيافػػيق  ا لة يػػق،
 .(38)ار ا يق

ؿ ا تاػػػاؿ ارج اويسيػػػق  ػػػاف   قػػػا رط عايسارعط يػػػق ار ت ػػػؽ لطيهػػػا رتاػػػ يؼ  فػػػا 
ار أل  ق تعأل رار عػؿ  فػيطق الػةـ جأليػألن وا  ػق رػ اتها  اف كا ػه تفػترألـ تق يػاه ار الػس 

ار ػػػأل ف ا  ) ه ػػػاؾ وػػػا ـ را تاػػػاؿ ا  ارقػػػا  يف را تاػػػاؿ ، ا ركتس  ػػص لرػػػس ا  تس ػػػه
 رأليهـ  ا يسيأل ف اف ي الس   لطا اارسيف  ػف لررػاس   عط  ػاه   ػا يػسأل ف (ار أل   ف
 و ػػػػاؾ  فػػػػيطق ج اويسيػػػػق يػػػػتـ  (ارسفػػػػارق)ل ػػػػال  ػػػػف ا كػػػػاس   جهػػػػاه  ظػػػػس  اف يعرػػػػس ا

افػػػترألا ها إلياػػػاؿ ا ررػػػاس  ار عط  ػػػاه  ارسفػػػا ؿ ارالراػػػيق  ارج اويسيػػػق ار ت  لػػػق 
ارػػا ج هػػ س غيػػس  حػػألأل  غيػػس  عػػس ؼ  ػػف  فػػترأل ص  (الػػركق ا  تس ػػه)ار ضػػا يف 
 .(39)(ارج ه س)ا  تس ه 

 انفصم انثانث
 : ويشمم حهيهي نهدراسةاإلطار انت
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 8/2/3515تـ تحأليػأل ار تػسن ار   يػق رطألسافػق  ارتػص ترػألا  احلدود انزمانية نهدراسة:
 وػػػص ار تػػػسن ارتػػػص ارتػػػص الػػػ طه  ػػػف رحظػػػق ا تهػػػار  تػػػسن  32/2/3515 ر ايػػػق 

 ا  تراراه  ر ايق ا لةف ار ها ص ر تا ف ا  تراراه اررسر ا يق
رألسافػق  حػؿ ارتحطيػؿ وػص اسرػو  ػأل  اه لساويػق تػـ تحأليػأل  جت ػو ا: جمتمع اندراسة

ت تػػػػؿ لي ػػػػق لػػػػف  ج ػػػػ ع اسرعػػػػيف  أل  ػػػػق  ػػػػف ار ػػػػأل  اه ارتػػػػص ت ا رػػػػه وضػػػػيق 
اررس واه ارتص الاره ا  تراراه اررسر ا يق ارعساويق حيو تعػ س افػترألاـ لي ػق 

 ارحاس ارالا ؿ راع رق  رؾ   يا  ك يا.
 جمتمع اندراسة

 ػػو ارػػ ي يفػػتطيو ارراحػػو اف يرتػػاس   ػػال تػػـ تحأليػػأل  جت ػػو ارألسافػػق  وػػ  ار جت
 وػص ار ح ظػق ارتػص  ( ح ظػق ار ػأل  اه ارعساويػق)لي ال رطرحو  طػ رؾ وػأل ارتػاس ارراحػو 

تحتػػ ي لطػػا ار ػػأل  اه ارعساويػػق حاػػسيا رػػةؼ ار حػػا ظ ا رػػس  ارتػػص تحتػػ ي  ػػأل  اه 
 .( ) ح ظق  كت م ( ح ظق جرساف)لسريق  لساويق  لج ريق  تؿ 

 :  انعينة
 ػػػص ارعي ػػػق ارتػػػص يرتاسوػػػا ارراحػػػو  جػػػسار ارألسافػػػق لطيهػػػا  وػػػأل ارتػػػاس  ارتػػػص تع

حيػػػػو تػػػػـ ارتياسوػػػػا ر ػػػػارا لطػػػػا  (Purposive sampleارراحػػػػو ارعي ػػػػق ارع أليػػػػق )
  ااػػػ اه  عي ػػػق رط أل  ػػػق  ػػػف اررحػػػو  ارتػػػص ارتاػػػسه لطػػػا ار ػػػأل  اه ارتػػػص ت ا رػػػه 

ر ػػض ار ظػػس لػػف اررػػس ؽ ارتػػص الػػاره ا  ترارػػاه اررسر ا يػػق ركػػؿ  الػػكارها  اػػ سوا   
 . ارقارم اراح ص ار ي تـ لسض  يال و   ارتجا  اه

 ك رؾ راع رق لجسار ارحاس ارالا ؿ رط ػأل  اه ارعساويػق لطػا الػركق ا  تس ػه 
 أل  اه  ارتص وص ت ا رػه  2 أل  ق تـ ارتياس   ها  20 قأل واـ ارراحو رحاس ح ارص 

 3515سر ا يق ارعساويق رعاـ رار عؿ  الكطق اررس ؽ ارقا   يق  ارأللا يق رة تراراه ارر
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 حتهيم حمتىي املدونات
و اؾ  س ؽ ريف تحطيؿ ار حت   ارفا أل  ص ألسافػق ار فػا ؿ اإللة يػق ارتقطيأليػق 

لو هػػػا لف ار حتػػػ   ار فػػػتهألؼ  ػػػص ،  ألسافػػػق ار  اوػػػو اإللة يػػػق لطػػػا الػػػركق ا  تس ػػػه
 ػا وػ   تػػاي  رك ػق ي تػأل ريالػػ ؿ كػؿ، ار  اوػو اإللة يػق   يقػؼ ل ػأل حػػأل أل ارػ ص  اتػال

لطا ار  اوو  ف  عط  اه تالػ ؿ ارػ ص ا  ار اػ ص ارتػص ت يػأل  ػص اركالػؼ لػف ر يػق 
 .(25)ار ص ا  ار ا ص  اتجاواتها

ي طرػػؽ لطيهػػا  ػػا ي طرػػؽ ،  ت تػػؿ   اوػػو ار ػػأل  اه اػػ سن تطريقيػػق رهػػ   ار  اوػػو
ك ا ترتطؼ لف ، لطا ار  اوو اإللة يق را ق لا ق  ص ارتحطيؿ  ار اؼ  ا فتأل ؿ

ار  اوػػو اإللة يػػق رر ػػار يطرػػص حاجػػاه ارقػػسار ار الػػاسكيف رػػارتعطيؽ كطػػسؼ لفافػػص  ػػص 
 ي تػؿ  ػاألن ،  ر رؾ  اف  حت   ار أل  اه ار فتهألؼ تحطيطها، ارعةواه لطا ار أل  اه

ارتحطيػػػؿ يالػػػ ؿ  حتػػػ   ارر ػػػار ا  سفػػػـ راػػػا ص  غػػػساض ار اػػػؼ  ار قاس ػػػق  تطريػػػال 
رػػػ ص ا  ار اػػػ ص ا  اراػػػ س  ار فػػػا ؿ حاجػػػاه ار الػػػاسكيف رارضػػػا ق ارػػػا  حتػػػ   ا

  يال ؿ  حت   ار ص، ار تعألألن  ص حارق  ج ألوا
ا  ار كػػػػسن ا   ارسفػػػػا ؿ  ارتعطيقػػػػاه  ػػػػص لطػػػػاس ار  ضػػػػ ع ا  ارحػػػػألو ا  ار اوعػػػػق

ارػػسلي  ارتعطيقػػاه ار تاحػػق  ػػص ا سالػػيؼ  ػػص اطػػاس ارتاػػ يؼ ار ػػسترط رػػ اه ار  ضػػ ع 
رػػ اه ار  ضػػ ع ا  ارحػػألو ا  ار كػػسن   ار  ضػػ لاه ار سجعيػػق رػػاسى ار أل  ػػق ار سترطػػق

 ارا س ار فتقطق ا  ارتارعق رطسفا ؿ  ارتعطيقاه  ص  اه ار  ض ع ا  ار كسن ا  ارحػألو 
ا  ارسلي  الػكؿ ارعػسض  ارتقػأليـ لطػا ارالاالػاه ارس يفػيق   اجهػاه ارت الػؿ  ارالاالػاه 

 .(21)ار سليق ارتارعق
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، ق اجسا ها  ا ياـ ارتص تطتهػا    رحظ، رقأل الكطه ا  تراراه اررسر ا يق ارعساويق
   هػػػػا ار ػػػػأل  اه ارعساويػػػػق رفػػػػرم ،  ػػػػاألن راػػػػرق ر فػػػػا ؿ ارةلػػػػةـ ارتقطيأليػػػػق  ارجأليػػػػألن

تػػػػسؾ ظػػػػة  كتي ػػػػق حػػػػ ؿ   اوتهػػػػا  ترػػػػاألؿ ،  اسا قهػػػػا  ػػػػف اػػػػرم الة ػػػػص  فيافػػػػص
ا تها ػػػاه ح رهػػػا  ي ػػػا رػػػيف اغطػػػم اركتػػػؿ ارفيافػػػيق ار الػػػاسكق  ػػػص ارع طيػػػق ارفيافػػػيق   

 ت ا رػه  فػا ؿ ا لػةـ ،   اسا قها  ف رس واه اتاسه جأل   افعا،   ن   ها حتا ار ا
 . ار رتط ق ا سا  االكاؿ  تعألألن ره   اررس واه

 يظػػػؿ ا لػػػةـ ا ركتس  ػػػص فػػػراوا  ػػػص ا الػػػاسن ارػػػا وػػػ   اررس وػػػاه  ساػػػألوا 
 تػػاتص  (ا  يػػق  ارت الطيػػق)  اتتاػػؼ رػػال  ػػف   ااػػ اه ،  تيجػػق رطريعػػق ار فػػيطق   فػػها

 . ر أل  اه  ص  قأل ق و ا ا لةـ  ص ت ا رها ره   اررس واها
، حيػػػو وػػػاـ ارراحػػػو رساػػػأل اكتػػػس  ػػػف اسرعػػػيف  أل  ػػػق ك جت ػػػو  حػػػألأل رطرحػػػو

 أل  ػػق فػػػ ألراأل   أل  ػػق ارجػػػألاس ارحػػػس ) ارتػػاس   هػػػا اسرػػو  ػػػأل  اه كعي ػػق ل أليػػػق  وػػػص 
ار أل  اه  ف   تـ تحطيؿ  ا لحت تال و   (  أل  ق ار لص ارفيافص   أل  ق ارس ي ارعساويق

رارعأل  ارتحطيؿ  ف رةؿ ار قاييس ارتص الت ألوا ارراحو  ػص تحطيػؿ ار ػأل  اه    اضيو
 ار الاس اريها فارقا  كارتارص
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 (يو ح الانون الصحايب الب  اربمد رمييا وطاا المدونات مو وع ال حث0جدو  رقم)

 المدونب
 
الان 

 الصحا 

مدونب  مدونب رند اد
 الجدار الحر

مدونب 
 الور 
 الريار 

مدونب 
الروح 
 العراقيب

 المجموع

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 %30,0 30 %35 2 %30 8 %2,2 2 %0 6 الو ر
 13,1 13 10,5 2 6,3 3 12,0 2 %13,0 2 المقا 
 12,1 12 %15 3 31,8 2 12 2 35,8 0 البقرير
 13,1 13 %35 2 9,0 2 12 2 8,2 3 العمود
 32,2 32 %25 6 %30 8 12,0 2 35,8 0 البعميا
 15,1 15 %0 1 13,0 2 8,6 3 13,0 2 الصورة

(  ار ي ت ا ؿ ل  اع ار   ف اراح يق ار فترأل ق  ػص 1) ف رةؿ ارجأل ؿ سوـ 
ار ػػػأل  اه ار رح تػػػق  ػػػص لػػػسض   األوػػػا اإللة يػػػق كػػػاف  ػػػف ارررػػػس يػػػاتص  ػػػص ار سترػػػق 

%  ارقسيػس  ػػص 32,2%   ػػف تػـ ار قػػاؿ  ػص ار سترػػق ارتا يػق ر فػػرق 30,0ا  رػا ر فػرق 
% اف افػترألاـ وػ   ارق ػ اه اراػح يق لكتػس  ػف فػ اوا  ػف 12,1ار سترق ارتارتق ر فرق 

ر ػا تح طػق  ػف اػ اه  (ار أل  ػق)ارق  اه ا رس  يع أل ارا طريعػق ار فػيطق ار فػترأل ق 
 تؿ ارتساك يق  ص لسض ارررس حيو اف ل طيػق تحػأليتها رااػق  ػص ار ػأل  اه ار الػطق 

يرا  ػص حي هػا اف لي اػحي ق  ه ػا كا ػه كريػسن   اه   كا يػاه تـ كؿ لالس ألوا ؽ تقس 
طرعػق جأليػػألن ت طػص ارػػس ا حػػألاو  وا طػق    هػػا تحتػاى ارػػا طػ اؿ ت ػػا ص فػالاه رتقػػألـ

 ارتطػػ ساه  كػػ رؾ ارطريعػػق ارت الطيػػق ارتػػص تفػػ ر رطقػػاسي  ار ػػأل ف لطػػا حػػأل فػػ ار  يػػ ن 
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ه  ا سار  ارتعطيقػػاه  تيجػػق ارت الطيػػق  ي ػػا ري ه ػػا  ترػػاألؿ ا أل اس  ػػص لػػسض ار عط  ػػا
 . ارتص تتير رطج يو ا ق ارت الطيق ار تراألرق –ك ا افط  ا  - طريعق ار فيطق

 (0جدو  رقم )
 يو ح المغب الب  اربودميا الوطاا ف  المدونات اار ع مو وع البحمي 

 المدونب
 المغب

مدونب 
 رند اد

مدونب 
 الجدار الحر

مدونب 
 الجدار الحر

مدونب الور  
 الس

 المجموع

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 66,8 66 20,5 10 63,6 35 66,2 16 60,3 10 فصحا
 36,3 36 30 0 21,3 15 %30 6 31,9 0 راميب
 2 2 - - 6,3 3 8,2 3 ,12 2 أجن  

(  ارػػػ ي ت ػػػا ؿ ارط ػػػق ار فػػػترأل ق  ػػػص ار ػػػأل  اه  قػػػأل كػػػاف 3ا ػػػا ارجػػػأل ؿ سوػػػـ )
% 36,3 ارط ػػق ارعا يػػق ر فػػرق  66,2 فػػرق افػػترألاـ ارط ػػق ار اػػحا رار سترػػق ا  رػػا ر

 وأل تقاسره ار فرق ار   يق ريف ار أل  اه ا سرو  ػألاس اررحػو   ػا يػألؿ لطػا سوػص ارط ػق 
ار فػػترأل ق  ػػف ورػػؿ ار ػػأل  يف  كػػ رؾ يعطػػص  ػػ تسا اف ارقػػا  يف لطػػا ارتػػأل يف وػػـ  ػػف 

ر تق ػػق  وػػص اركػػ األس ارح ريػػق ار الػػاسكق  ػػص ارع طيػػق ا  تراريػػق  ل اػػاسوـ  ػػف ارطرقػػق ا
ر رؾ ترتطؼ لف رعض ار أل  اه ارعسريق ارتص تفترألـ ارط ق ارعا يق لطا  طاؽ ا فػو 

 ك ا و  ارحاؿ  ص ار أل  اه ار اسيق.
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 (3جدو  رقم )
يو ح المحافظات الب  وقعت فييا وروقات اخنبوا ات ال رلمانيب ف  العراا حرا 

 مارر بو المدونات مو وع ال حث
            الورا    
 اخنبوا    

 
 المحافظب

 المجموع الروح العراقيب الور  الريار  الجدار الحر مدونب رند اد

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 18,2 36 33,3 6 33,3 8 16,3 2 12,3 0  غداد

 0,6 8 2,2 3 3,2 1 6,9 2 0,2 3 الموص 

 2,9 2 2,2 1 3,2 1 2,6 3 8,0 2 كر الء

 2,0 0 5 5 0,0 3 2,6 3 3,9 1 النجى

 6.2 9 5 5 3.2 1 9.2 2 11,2 2 صالح الدين

 2,5 15 2,2 3 0,0 3 6,9 2 8,0 2 اخن ار

 3.1 2 2.2 1 3.2 1 5 5 3.9 1 القادريب

 3.1 2 2.2 1 5 5 2.6 3 5 5 المثنا

 3,8 2 2,2 3 3,2 1 3,2 1 5 5 ميران

 0.6 8 11,1 2 0,0 3 6,9 2 5 5 وي قار

 12,2 19 12,8 2 8,2 2 12,9 6 12,2 6 ال صرة

 2,8 11 2,2 3 11,1 2 2,6 3 8,0 2 ديالا

 1,2 3 5 5 3,2 1 3,2 1 5 5 وارط
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 3.8 2 5 5 0,0 3 3,2 1 3,9 1 الرميمانيب

 3,8 2 2.2 1 3.2 1 3.2 1 3.9 1 ار ي 

 1,2 3 5 5 5 5 3,2 1 3.9 1 دىوك

 3,8 2 5 5 0,0 3 2,6 3 5 5  ا  

 8.0 13 2.2 3 11,1 2 2.6 3 .$11 2 كركوك

 %155 121 19,1 32 30,0 26 25,2 22 32,8 20 المجموع

(  قػػأل ت ػػا ؿ ار حا ظػػاه ارتػػص  وعػػه رهػػا اررس وػػاه  ك ػػا 2ا ػػا ارجػػأل ؿ سوػػـ )
ساألتها ار أل  اه ا سرو  ألاس اررحو  ارتحطيؿ حيو جاره  حا ظق ر ألاأل  ص ار سترػق 

%  8,0%  كسك ؾ ر فرق 12,2%  تطيها  حا ظق ارراسن ر فرق 18,2ا  را ر فرق 
% اف حا ؿ وػ   0,6%  ار  اؿ ر فرق  2,5%  ا  راس ر فرق 2,8 أليارا ر فرق 

ار حا ظػػاه لطػػا ار ساتػػم ارر ػػس ا  رػػا  ػػف حيػػو حجػػـ اررس وػػاه ا  تاجيػػق  ك ػػا 
ساألتها ار أل  اه ا سرو رألؿ لف الألن ارت ا س ريف اركتؿ ارح ريق  ص و   ار حا ظػاه 

رسر ػاف ر ػا تح طػػال  ػف ار فػػرق ا كرػس  ػف ار قالػػأل  كػ رؾ ا رػػتةؼ  كػ رؾ تقطهػا  ػػص ار
 ارتػػص تقػػ أل رػػأل سوا ارػػا  . ارفيافػػص ايضػػا ل ت ػػص  ارعسوػػص  ارػػألي ص  ػػص وػػ   ار حا ظػػاه

 حا رق اركتؿ اركريسن  ار ت   ن  ص ار الهأل ارفيافص ارعساوص رطحا ؿ لطا اكرس كـ  ف 
 . افار قالأل ار رااق ره   ار حا ظاه  ص اررسر 
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 (4جدو  رقم )
يو ح أنواع الوروقات الب  حدثت ف  اخنبوا ات ال رلمانيب العراقيب وحرا 

 مارر بيا المدونات مو وع ال حث
 المدونب
 

 نوع الورا

الور   الجدار الحر رند اد
 الريار 

الروح 
 المجموع العراقيب

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؿ
اربودام الما  

 العام
0 12,8 2 32,2 6 33,3 2 12,8 33 18، 

اربودام 
 الرمطب

2 8,8 3 6,6 3 2,0 0 18,0 13 15,3 

 ،12 31 36 2 11,1 2 12,2 2 35,0 2 ةراء ااصوات
 11,9 12 2,2 3 12,8 2 16,2 0 9 2 اخقبراع  اإلنا ب
البةكيك  وثائا 

 الناوا
6 12,6 2 12,2 6 33,3 2 11,1 19 16,1 

 16,1 19 12,8 2 12,8 2 16,2 0 11,2 2 ةراء ااصوات
 16,1 19 12,8 2 12,8 2 16,2 0 12,6 6 برىيا الناوا

( ت ػػا ؿ  الػػكاؿ اررس وػػاه ارتػػص الػػاره ا  ترارػػاه 2 ػػص حػػيف اف جػػأل ؿ سوػػـ )
اررسر ا يق ارعساويق  ك ا حألألتها  لالاسه لريهػا اركتػؿ ارفيافػيق ار الػاسكق  ػص ا  ترارػاه 

حيػػو جػػاره اػػ ق )افػػترألاـ ار ػػاؿ  ( ػػألاس اررحػػو) ارتػػص ساػػألتها ار ػػأل  اه ارعساويػػق 
ر فػرق  (الػسار لاػ اه ار ػارريف) تطيها  رار ػق  18,6 ص ار سترق ا  را  ر فرق  (ارعاـ
 16,1ر فػػػػرق  (ارت ػػػػار لفػػػػ ار ار ػػػػارريف)  ػػػػص ار سترػػػػق ارتارتػػػػق جػػػػاره  رار ػػػػق  12,2

اف  (تسويػػػم ار ارػػػم  ػػػف رػػػةؿ ارتطػػػ ي رػػػارق ن)  ااػػػ ق  ػػػص وػػػ   ار سترػػػق  ػػػو  رار ػػػق 
ؿ وػػ   ار رار ػػاه ا سرػػو لطػػا ار ساتػػم ا  رػػا  ػػف حيػػو   ليػػق ار رار ػػق تجػػألوا حاػػ  

 
 

   

 

المدونات كأداة اتصال تفاصلي  
 يةـياسـة السـمشاركـي الــف
 

 م. صذراء إسماصيل حسينم. 
  الله بدـعة محمد صـمـج

 0202 انون األولك( 5العـدد )

  363 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ا يألؿ لطا اف اركتؿ اركريسن  ار افكق ر  ػاـ ارفػططق ، ج يعا  رتاس  رار اؿ  ارفططق
ا  ار  تط ػػق  عهػػا وػػص ارتػػص ارتسوػػه وػػ   ار رار ػػاه  فػػرق ارػػا اركتػػؿ اراػػ يسن ا رػػس  

تـ سرطها  ػو ارتػاسيخ ارتػص ظهػسه  ػص ارجػأل ؿ سوػـ  ا  اارتص ت تقأل ارا و   اإل كا ياه   
(  ار ي ت ا ؿ ار حا ظاه ارتص  وعه  يها ار رار اه تظهس ر ا اف اركتػؿ  ا حػ ام 2)

ارفيافػػػيق ار تعػػػألألن  ػػػص ار حا ظػػػاه ر ػػػألاأل  ا  رػػػاس  كسكػػػ ؾ  ارراػػػسن  ار  اػػػؿ وػػػص 
ؿ  ارفػططق  حفػم  ػا رافػترألاـ ار ػا ار ته ق ارس يفيق  ص استكام رس وػاه ا  ترارػاه

اكتػس ساػألا  لسضتال ار أل  اه ارعساويق ار رح تق  ر  واس ا ريف لي  ف ار أل  اه ا سرو
رط رار اه  ر ض ار ظس لـ  كا هػا    لهػا تجػأل اف  أل  ػال فػ ألراأل  ػ ف تػاتص رار سترػق 

 ػص حػيف تقافػ ها  ػأل  تص ارػ لص  30,2  أل  ق ارحألرار ارس يفػيق  38,8ا  را ر فرق 
 اف ار ػػاسؽ ارقطيػػؿ رػػيف الطػػا  (33,9ارػػس ي ارعساويػػق ار سترػػق ارتارتػػق ر فػػرق )  ارفيافػػص 

رػألؿ لػف  ػأل  اوت ػاـ وػ    (ارػس ي ارعساويػق)ار أل  اه ساػألا رط رار ػق )فػ ألراأل(  ا وػؿ 
ار أل  اه ر  ض ع اررس واه ارتص الاره ا  تراراه اررسر ا يق ارعساويق  ارتص  األه رها 

 . عساويق ار رح تق االاسه اريها ار أل  اه ار
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 انتىصيات 
 ػػف رػػةؿ ارتحطيػػؿ ار ت اضػػو ارػػ ي وػػاـ رػػال ارراحػػو رط ػػأل  اه ارعساويػػق ا سرػػو 
حػػ ؿ   ضػػ ع اررس وػػاه ا  تراريػػق ارتػػص سا قػػه ا  ترارػػاه اررسر ا يػػق ارعساويػػق  ارتػػػص 

   أل اف  ريف  ايطص 3515جسه  ص ارفارو  ف  يفاف  ف لاـ 
يػق  ارألي قساطيػق ارتػص تالػكطها ار ػأل  اه ارعساويػق  ظػسا ا و يق اإللة يق  ا جت ال -1

ر ا تق ـ رال  ف جهأل الة ص  اتاارص يتفـ رارال ا يق  ار األاويق  ا  يق  ص  قؿ 
  لسض ار عط  ق  ارررس

 (ا لػػةـ ارتقطيػػألي)تالػػكؿ وػػ   ار ػػأل  اه فػػططق تت ػػؽ لطػػا ساس ارفػػططق ارسارعػػق  -3
ار  اوالق  ارتطػ س  ػف رػةؿ فػسلتها ف ار رارساأل  ارتق يـ ا   ف رةؿ رو س ي 

  ص  قؿ ارررس  ار عط  ق

، لطا ارسغـ  ف ا و يق اإللة يق  ا تااريق ارتص تحظا رهػا ار ػأل  اه ارعساويػق -2
ا  يك يهػػػا  رػػػسا ا هػػػا وػػػأل فػػػالأله  ػػػص الػػػي ع   ػػػ  ى ا لػػػةـ اررػػػأليؿ ل ػػػاـ  فػػػا ؿ 

لق جػسا ـ  ف رةؿ  ا وا ه رال  ف جهػأل حقيقػص  ػص لػسض رالػا ا لةـ ا رس 
ا حػػػػتةؿ ا  سيكػػػػص رطعػػػػساؽ  لػػػػألـ ار اػػػػألاويق  ػػػػص لػػػػسض ار عط  ػػػػق  ارررػػػػس  ػػػػا 
للطاوا   ام ارفرؽ ريف ار أل  اه ارعار يق ل  ل هػا  تػ اؿ   تحظػا را وت ػاـ 

رػػػ رؾ  ػػػ حص رضػػػس سن ، ار  افػػػم  ػػػف اررػػػاحتيف  ا كػػػاألي ييف  ار تق ػػػيف ارعػػػساوييف
 .  ارساأل  ارتحطيؿ  راروـ ار  يأل  ف ا وت اـ  ص ا رحاو

 جػأل اف ار ػأل  اه ارعساويػق وػأل فػ ه ر  فػها ،  ف رػةؿ ارساػأل  ارعػسض  ارتحطيػؿ -2
لف ارطا  يق  ار  وريق  حتا ارق  يق  ا اػهسه ج يعهػا  ػص ر تقػق ارػ طف ار احػأل 
 وػػ  ارعػػساؽ    تعػػسؼ رػػيف  أل  ػػق  ارػػس   ػػف حيػػو ار ػػ وم  ارػػ  ر فػػ   ارػػ  ر 

ارعساوػػػص ار س ػػػص  ار كتػػػ م  ارػػػ ي تفػػػتطيو اف  رطػػػ طف لطػػػا ارعكػػػس  ػػػف ا لػػػةـ
 ارػا لي جهػق تعسؼ  ف رػةؿ رطارػال   طكيتػال  ارػا اي  ػ وم ا  و  يػق ي ت ػص 

 . ي تفم
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 اهلىامش واملصادر
                                                      

(1) http:baghdadee.iphost.com1_1  
 23 -21ص  3552ي ري   – 105ارعألأل  –ارفيافيق  اإلفتساتيجيق  (3)
 –لاػػاـ  اػػس:  حػػأل أل حسيػػق ارػػسلي  ػػص فػػاحاه ار قػػات ارعسريػػق لرػػس ا  تس ػػه  (2)

ار ػ ت س ارعط ػص ارتارػو  –ار ػ ت س ارعط ػص ارفػارو ركطيػق اإللػةـ  –ألسافق تحطيطيق 
 3552 اي   –جا عق ارقاوسن  –لالس ركطيق اإللةـ 

يافػص ألارػؿ فػاحاه  او يا  س  ي حفػف ) فػرق لطس حػاه رطػام اإلاػةي ارف (2)
ار قػػػػات لطػػػػا ار  اوػػػػو اإل اليػػػػق  ارتط  ي  يػػػػق رالػػػػركق ا  تس ػػػػه، ار جطػػػػق ار اػػػػسيق 

 383-320ص 3556ي  ي   (ارعألأل ا  ؿ/ي ايس/2)ار جطألررح و ارسلي ارعاـ، 

 350أل.   اؿ ار  ا ي  األس فارؽ ص  (0)
 يطص لطػػػا أل.   ػػػاؿ ار ػػػ ا ي، ا طػػػس ارررسيػػػق رقضػػػايا اراػػػساع ار طفػػػطي ص اإلفػػػسا (6)

ارق  اه ار ضا يق ار طفطي يق  اإلفسا يطيق / ارقاوسن/ ار جطق ار اسيق ررح و ارػسلي 
 352ص  3552ارعألأل ا  ؿ ي ايس  –ارعاـ ار جطأل اررا س 

أل. حفػػف ل ػػاأل  كػػا ي   أل. ريطػػا حفػػيف ارفػػيأل / ا تاػػاؿ   ظسياتػػال ار عااػػسن،  (2)
 229ص  3556 6ارقاوسن، ارألاس ار اسيق ارطر ا يق ط 

           1 ح ػػػػػأل لرػػػػػأل ارح يػػػػػأل، ار ػػػػػأل  اه اإللػػػػػةـ اررػػػػػأليؿ، ارقػػػػػاوسن ألاس لػػػػػارـ اركتػػػػػم ط (8)
 3559لاـ 

أل.  ح أل فيأل  ح أل.  فا ؿ اإللةـ  ف ار األي  را ا  تس ه،  األس فػارؽ ص  (9)
320 

  جطس ار  سار –ار أل  اه،  سك  ار عط  اه  أللـ اترا  ارقساس ار اسي  (15)
  htt://en.wikipedia.org/wiki/weblog  وو ار يكص  (11)
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أل. حفػػ ص  ح ػػأل  اػػس، ار ػػأل  اه ا ركتس  يػػق  أللػػـ ارتعريػػس لػػف ارتعألأليػػق  ػػص  (13)
ار طف ارعسرص، ارقاوسن، ار جطق ار اسيق ررح و ارسلي ارعػاـ، ار جطػأل ارتػا ف ارعػألأل 

 15ص  3552ارتارو ي ري  / فرت رس 

 11 األس فارؽ ص  (12)

 ؿ اإللةـ  ف ار  األي  را ا  تس ه، ارقاوسن، ألاس ار كػس  ح أل فيأل  ح أل،  فا (12)
 .3559 1ارعسرص ط 

(15) Diane. j. schiano ,Bonnie ANardi, Michell gumbrech a 
and Luke swarts , Blogging by the Rest of US , CH2004 

Lare Breaking Results pepar,24-29 April Vienna, 

Austria p.114  
 3ص 3556 1ج رص  ط  ص، ريس ه، ارألاس ارعسريق رطعطـ  ط بأليىالمدونات؟ 

 69 ح أل لرأل ارح يأل، ار أل  اه، اإللةـ اررأليؿ،  األس فارؽ ص  (16)

أل. حفػػ ص  ح ػػأل  اػػس، ار ػػأل  اه ا ركتس  ػػص  أللػػـ ارتعريػػس لػػف ارتعألأليػػق  ػػص  (12)
 39ار طف ارعسرص،  األس فارؽ ص

 ارقا   يق رط أل  اه لطا الركاه ا  تس ه، أل. لرأل ار تاي  ساأل، ا ا ؿ ارعط يق  (18)
 122اإلفك ألسيق، ألاس ارف ص، رة ف ق األ س ص 

   ت س ارح اس اإللة ص ارعسرص ا ر ا ص، ر ارق لجياؿ ا ركتس  يق (19)
(20) http//www.ajeal.net/magzin/conet/viw. 2009/8/2 

 ت س ارحػػػػ اس رس  فػػػػ س  ػػػػاستف ر  طهػػػػ رت لفػػػػتا  ا تاػػػػاؿ رجا عػػػػق  يػػػػ  خ،  ػػػػ (31)
  3552ي ري   ،ا سألف–ار أل  اه  ص   ف ارحس م  ار  الاه–ا ر ا ص ارعسرص

www.aljazera.net 
 25أل.  ح أل لرأل ارح يأل، ار أل  اه، ا لةـ اررأليؿ،  األس فارؽ ص  (33)

(23) Derstny. Bruce, w Blogs: new information Revolution the 

information management Journal-septemper-2005 p.9-24  
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 قة لف حف ص  ح أل  اػس، ار ػأل  اه ا ركتس  يػق  أللػـ ارتعريػس لػف ارتعألأليػق 
 ػػػص ارعػػػارـ ارعسرػػػص ار جطػػػق ار اػػػسيق ررحػػػ و ارػػػسلي ارعػػػاـ ار جطػػػأل ارتػػػا ف ارعػػػألأل 

 10ص 3552ارتارو فرت رس 

(24) http://www.druge.Report.com Glaogeno2 juillet 2004 

Embrums:  carnet web de Laurent 2009/8/20 

حف ص  ح أل  اس، ار أل  اه ا ركتس  يق  أللـ ارتعريس لف ارتعألأليػق  ػص ارعػارـ  (30)
 12ارعسرص  األس فارؽ ص

طػػػا الػػػركق ا  تس ػػػه اح ػػػأل  ضػػػؿ الػػػي ؿ:  وضػػػايا ار الػػػس ا ركتس  ػػػص:   تػػػ  س ل (36)
 ار  وو ارتارص

http://www.arabiancreavity.com /fadl4.htm 
أل لرػأل ارهػاألي اح ػأل ار جػػاس   أل.  ح ػأل لرػأل اركػسيـ  ح ػػأل )ارعةوػق رػيف الت ػػاأل  (32)

اسيػػػػق  ػػػػص ارالػػػػرام ارجػػػػا عص لطػػػػا ار ػػػػأل  اه   فػػػػت ياه ار عس ػػػػق را حػػػػألاو ارج
ار جت و ار اسي، ارقاوسن، ار  ت س ارعط ص ارسارو  كاألي يق لرراس اري ـ، ارقاوسن 

 .330ص 3552لكت رس  32-32
حف ص  ح أل  اس ار أل  اه ا ركتس  يق  أللـ ارتعريس لف ارتعألأليػق  ػص ارػ طف  (38)

 .12ارعسرص  األس فارؽ ص 

ق اراحا ق رطال  ف ارأل ريق، أل. والاـ لطيق:  ت تيس ارفيافق ارراسجيق  ص  عارج (39)
 22ص  1990لطس حق ألكت سا  غيس   ال سن، كطيق اإللةـ، جا عال ارقاوسن 

 05ار األس ارفارؽ ص  (25)

 326أل.  ح أل لرأل ارح يأل، ار أل  اه اإللةـ اررأليؿ،  األس فارؽ ص (21)
 322 األس فارؽ ص  (23)
 


